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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-11-22

 
2017/1474-3.5.3.1

Elisabeth Qvarnström

Information från arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2017/1474-3.5.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om aktuella frågor inom 
arbetsmarknadsområdet. 

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-12-04
Ärendenr 2016.1556-1.1.1.7

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
Piku KOMMUN
2017-11-10

Hid.nr 2017.8505
Vinterväghållning och snöröjning, kommunernas 
och fastighetsägarnas ansvar
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Ärendenr

Stab kvalitet & samhällsutveckling 2017-11-20
 

KLF 2017/1404
Nataliia Hammarberg

Yttrande över ansökan om finansiering av RFSL Luleå och 
norra Norrbotten 2018-2020
Ärendenr KLF 2017/1404

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 700 tkr/år, totalt 2 

100 tkr till RFSL Luleå och norra Norrbottens län för treårsperioden 
2018-2020. 

2. medel anslås från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser för 2018 
och fr.o.m. 2019 beaktas finansiering av RFSL Luleå och norra 
Norrbotten i framtagandet av strategisk plan och budget. 

3. som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 
projektfinansiering.

4. RFSL Luleå och norra Norrbotten ska arbeta för att stärka Luleås 
identitet som en HBTQ-vänlig stad. 

Sammanfattning av ärendet
RFSL Luleå och norra Norrbotten ansöker om 2 100 tkr för treårsperiod 2018– 
2020 till en fortsättning av verksamheten. Finansiering söks även från Region 
Norrbotten (600 tkr), Norrbottens Kommuner (150 tkr), Bodens kommun (1200 
tkr) och Folkhälsomyndigheten (750 tkr). RFSL Luleå och norra Norrbottens 
län är en förening inom RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter) som har funnits i Luleå sedan oktober 
2011. Verksamheten har bedrivits i Luleå och regionen under 6 år och medel 
söks nu till en fortsättning av verksamheten under ytterligare 3 år. 

Genomförandeplanen består bland annat av:
- Utbildning och kompetensutveckling
- Informationsverksamhet och synliggörande
- HIV-preventivt arbete
- Samtalsstöd för hbtq-personer
- Konsultstöd för Luleå kommun
- Mötesplats och verksamhet för hbtq-personer
- Mötesplatser som är riktade till ungdomar
- Skolinformationer
- Aktiviteter specifikt riktade till studenter i Luleå
- Träffar särskilt riktade till nyanlända med projektet Newcomers
- Luleå Pride
- Regnbågsdagen
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Ärendenr

Stab kvalitet & samhällsutveckling 2017-11-20
 

KLF 2017/1404
Nataliia Hammarberg

Kvalitet & samhällsutveckling menar att RFSL Luleå och norra Norrbottens 
län arbete har haft stor betydelse för den positiva utveckling Luleå har haft de 
senaste åren när det gäller mångfald och inkluderande. Under de år som 
föreningen har bedrivit verksamhet i Luleå kommun har rättigheter för 
homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer lyfts och 
kunskapsnivån höjts i Luleå och Norrbotten. Genom de insatser som hittills 
har gjorts så har Luleå kommun gått i täten i länet och visat vägen för hur det 
går att arbeta effektivt och med tydligt ställningstagande för hbtq-personers 
rättigheter och en öppen kommun med mångfald.

 Beslutsunderlag 
• Ansökan om finansiering av RFSL Luleå och Norra Norrbotten 2018-

2020  (bilaga) 
 RFSL-projektredovisning 2015 – 2017 (bilaga)

Nataliia Hammarberg
Handläggare, stab kvalitet & samhällsutveckling 

Beslutet skickas till
RFSL Luleå och norra Norrbotten 
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling 

6



 
 
Luleå kommun 
971 85 Luleå 
 
 
Ansökan RFSL projektperiod 2018-2021 
 
Bilaga 1: Projektbeskrivning 
Bilaga 2: Preliminär budget 
 

RFSL Luleå och norra Norrbottens län är en förening inom RFSL (Riksförbundet för 
homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) som har funnits i 
Luleå sedan oktober 2011. Under de år som föreningen har bedrivit verksamhet i Luleå 
kommun har rättigheter för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer 
lyfts och kunskapsnivån höjts i Luleå och Norrbotten. Att arbetet gjort stor skillnad för 
Luleå kommun har bland annat tydligt synts i kommunundersökningen som kom 2014, 
där Luleå kommun placerade sig på en åttondeplats av Sveriges 290 kommuner. 
Kommunen hade då genom sin satsning på hbtq-frågor klättrat från rankningsplatsen 
142 med ett betyg under godkänt år 2006 till att vara en av de bästa kommunerna i landet 
på hbtq-arbete. 
 
Utvecklingsarbetet har möjliggjorts tack vare de finansiella medel som Luleå kommun 
gått in med till föreningen, vilket inneburit att föreningen haft möjlighet att ha 
tillsvidareanställd personal som bedrivit viktigt förändringsarbete. Luleå kommun har 
sedan arbetet kom igång ofta lyfts som ett gott exempel på hur det går att jobba för 
kunskapshöjning i hbtq-frågor och för hbtq-personers rättigheter, vilket främjar ett 
öppnare samhälle för alla. 
 
Föreningen har arbetat dels med ett riktat arbete för att nå ut till hbtq-personer med 
mötesplatser och stöd, och dels med att till allmänheten i stort förmedla kunskap och 
genomföra attitydförändrande insatser. Genom att anordna mötesplatser med olika 
inriktningar, teman och på olika platser erbjudas hbtq-personer en trygg plats att komma 
till, ibland den plats där en person för första gången kan vara sig själv fullt ut. Genom 
föreläsningar, kunskapshöjande workshops och utbildningar ges människor möjligheten 
att utvecklas och ges kunskap att ge bättre bemötande till människor de träffar både i sitt 
yrkesliv och i sitt privatliv. Genom evenemang och marknadsföring synliggörs hbtq-
personer och vikten av att ge alla människor samma rättigheter och möjligheter. 
 
Inom RFSLs arbete tillämpas ett intersektionellt förhållningssätt vilket innebär att hänsyn 
tas till fler maktförhållanden på samma gång. Olika maktförhållanden samverkar med 
varandra och gör att flera aspekter behöver beaktas för att tillse att de mänskliga 
rättigheterna upprätthålls. Detta behöver vi ta fasta på i allt arbete som syftar till att 
stärka minoritetsgruppers rättigheter och mänskliga rättigheter överlag. 
 
Genom de insatser som hittills har gjorts så har Luleå kommun gått i täten i länet och 
visat vägen för hur det går att arbeta effektivt och med tydligt ställningstagande för hbtq-
personers rättigheter och en öppen kommun med mångfald. De mänskliga rättigheterna 
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borde vara, men är inte, självklara. För att motverka de krafter som vill begränsa dessa 
rättigheter behöver vi hjälpas åt att värna om dessa på flera håll. Därför behöver arbetet 
med ett öppet och inkluderande Luleå utvecklas och fortsätta. 
 
En fortsatt finansiering av RFSL Luleå och norra Norrbottens län från Luleå kommun 
möjliggör vårt fortsatta arbete. Vi ser ett fortsatt behov av anställd personal motsvarande 
två heltidstjänster, inom RFSL Luleå och norra Norrbottens län som verkar för ökad 
trygghet, tillgänglighet och mångfald i Luleå samt i hela regionen. 
 
Vi söker finansiering från Luleå Kommun med 700,000 kronor per år under en 
treårsperiod (2018-2021). Finansiering söks även från Region Norrbotten, Norrbottens 
Kommuner, Bodens kommun och Folkhälsomyndigheten. 
 
Luleå den 30 oktober 2017 
RFSL Luleå och norra Norrbottens län 
 
Helena Carlsson, ordförande 
072 541 42 03 
helena@lulea.rfsl.se 
 
 
 
RFSL Luleå och norra Norrbottens län 
Storgatan 13 
972 32 Luleå 
Organisationsnummer: 802462-3376 
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Bilaga 1. Projektbeskrivning 
 
 

Inledning - Organisation och anställd personal 
RFSL Luleå och norra Norrbottens län är en ideell förening som är en avdelning inom 
RFSL. RFSL jobbar för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 
rättigheter med målsättningen att samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter ska 
gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. Föreningen är en feministisk och 
antirasistisk organisation som jobbar ur ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv. 
Sedan föreningen startade har förändringsarbete bedrivits för att den sexuella läggningen, 
könsidentiteten och könsuttrycket inte på något sätt ska påverka ens möjligheter att 
bygga en tillvaro utifrån egna önskemål och förutsättningar. Vårt mål är att skapa större 
förutsättningar för norrbottningarna att få utvecklas utifrån individuella önskemål och 
behov. Vi vill förändra de attityder och normer som gör att många väljer att lämna Luleå 
som stad och Norrbotten som län och synliggöra rådande situation för regionens 
invånare. Detta genom ett långsiktigt och aktivt förändringsarbete med fokus på socialt 
stärkande och aktiviteter samt utbildning. Det arbete som hittills har utförts i Luleå har 
både förändrat Luleå som kommun och Norrbotten som region. På flera andra orter i 
länet har det nu kommit flera initiativ för arbete med hbtq-frågor. Luleå ska fortsätta vara 
denna drivkraft, utmärka sig som ett gott exempel på hur en kommun kan jobba och vara 
ett kompetenscentrum för hela länet. 

Förtroendevalda 

Föreningen har årsmöte i början på varje kalenderår där medlemmarna väljer en styrelse. 
Mellan årsmöten är styrelsen föreningens högsta beslutande organ och leder föreningens 
arbete framåt. Sedan 2016 granskas föreningens verksamhet och ekonomi av 
auktoriserad revisor och använder sig även av utbildad konsult för stöd under året. Detta 
har en betydande roll för att de ideella engagemanget ska kunna verka med sin fulla 
potential samtidigt som det säkerställs att allt hanteras på ett korrekt sätt.  

Tillsvidareanställd personal 
Föreningen har anställda som utför det mesta av det operativa arbetet. I sitt arbete har de 
anställda kontinuerlig kommunikation med en utsedd kontaktperson från styrelsen. De 
anställda håller bland annat i utbildningar, samt genomför huvuddelen av de stora 
projekten Luleå Pride, Boden Queer Filmfestival och Regnbågsdagen. En av de anställda 
är utbildad socionom och sedan 2017 erbjuder föreningen samtalsstöd genom denna 
person. Att som hbtq-person kunna få samtalsstöd av en person som är väl insatt i hbtq-
frågor kan vara av väldigt stor betydelse. Detta är därför en viktig insats för hbtq-
personer i området och många besöker drop-in-tiderna som ges en gång i veckan eller 
bokar in en tid efter överenskommelse. 
Tack vare föreningens anställda kan vi ha en stor och bred verksamhet. 
Utbildningsinsatser, samtalsstöd, de stora projekten och andra viktiga uppgifter som 
utförs av de anställda i det dagliga arbetet är endast möjliga att genomföra då föreningen 
får finansiering för att kunna ha tillsvidareanställd personal. 
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Medlemmar och aktivister 

En annan del av föreningen är de aktiva medlemmarna och aktivisterna som bidrar till att 
vi kan anordna medlemsaktiviteter löpande och identifiera nya behov av insatser i Luleå 
och området där föreningen verkar samt komma med idéer för framtida arbete. I 
samband med stora arrangemang är många med i arbetet som volontärer. 

Kontor och lokal 
Föreningen har ett delat kontor i Föreningarnas Hus på Storgatan 13. Detta är 
utgångspunkten för mycket av vår verksamhet. Här har anställda och förtroendevalda sin 
arbetsplats, här hålls möten med samarbetspartners, här hålls mycket av de 
medlemsaktiviteter som anordnas, och här hålls individuella möten och samtalsstöd med 
målgruppen. Lokalens läge i centrala Luleå gör att många hittar oss och lätt kan ta sig till 
oss för möten. Detta kontor och dessa lokaler är av stor betydelse för verksamheten. 
 
Engagemang och aktiva personer 

Mål: Föreningen ska vara lyhörd för medlemmarnas önskemål och behov för att utveckla 
Luleå som en öppen stad där hbtq-personer ska vilja leva och verka. Verksamheten ska 
drivas utifrån aktuell kunskap och forskning samt vara aktiva i de frågor som rör hbtq-
personer i upptagningsområdet. 
 
Bakgrund: Ideellt engagemang är en viktig del i RFSL Luleå och norra Norrbottens län. 
En öppen förening där våra medlemmar kan hitta gemenskap, samt bidra till att utveckla 
verksamheten är en förutsättning för att verksamheten ska vara i kontakt med 
målgruppen. För att skapa en stark verksamhet behöver det vara en levande verksamhet 
där många människor kan bidra med sina idéer, önskemål, erfarenheter och kompetenser. 
På så sätt kan vi erbjuda verksamhet som motsvarar de behov och den efterfrågan som 
finns lokalt.  
Som en medlemsorganisation är det väsentligt att ha ett starkt nätverk av medlemmar 
och en aktiv dialog med communityt. Det ska vara tydligt för alla invånare att Luleå är en 
stad där det finns ett aktivt arbete för hbtq-frågor och mångfald som utgår ifrån ett lokalt 
perspektiv. 
 
Genomförande: Det ska vara enkelt för medlemmar att engagera sig och att komma i 
kontakt med föreningen. Genom att ha uppdaterad kontaktinformation på hemsida, 
finnas tillgängliga via sociala medier, erbjuda individuella träffar, skapa mötesplatser och 
finnas på olika arrangemang skapas tillgänglighet för den som vill komma i kontakt med 
oss.  
I syfte att försäkra oss om att vi jobbar med och för våra medlemmar bjuder föreningen 
in till medlemsmöten, medlemsaktiviteter av olika de slag, samlar in idéer, skickar ut 
enkäter för insamling från medlemmarna och delar information om aktuellt arbete och 
arrangemang genom mailutskick, hemsida, sociala medier, personliga möten, men även 
genom större mediekanaler såsom tidningsartiklar och radiointervjuer.  
RFSL Luleå och norra Norrbottens län ska jobba utifrån aktuell kunskap och forskning 
samt vara aktiva i de frågor som rör hbtq-personer i upptagningsområdet. För att göra 
detta behöver styrelsen och aktivister fortbildning, vara insatt i aktuella politiska frågor, 
samt delta i nätverksträffar både lokalt och ute i landet. Detta är viktigt för att ha en 
tydlig förankring i vardagen och driva verksamheten utifrån samhället som målgruppen 
lever i just nu. 
För att arbetet för hbtq-personers rättigheter ska spridas i alla samhällets forum och ha 
nära kontakt med målgruppen och befolkningen i stort sker nätverkande och samarbeten 
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med andra aktörer i upptagningsområdet. Genom detta nätverkande och att vara synliga 
på andras arrangemang, kommer vi i kontakt med nya personer med intresse för 
föreningen och kan ha en dialog med allmänheten. 
 
Kompetensutveckling (internt) 

Mål: Alla som jobbar på uppdrag av föreningen ska ha den utbildning och 
spetskompetens som är nödvändig för det arbete som ska utföras. Aktiva i föreningen 
ska ha fullgod kunskap och kompetens för sin roll.  
 
Bakgrund: Det är centralt att föreningen innehar aktuell och relevant kunskap för att 
kunna bedriva verksamheten med spetskompetens inom hbtq-frågor och angränsande 
områden för mänskliga rättigheter. Aktiva i föreningen behöver ha kompetens om hela 
hbtq-spektrat och hur aktuella frågor utvecklas både lokalt och på nationell nivå för att 
kunna ge ett bra bemötande och arbeta utifrån kunskap och erfarenhet i allt arbete. 
 
Genomförande: Olika kompetensnivå krävs för olika uppdrag och roller, och alla ska ha 
den utbildning och erfarenhet som behövs för att utföra sin uppgift på ett kompetent vis 
och för att personen själv ska känna sig bekväm i utförandet. Detta gäller 
förtroendevalda, anställda såväl som aktivister.  
Alla verksamma inom föreningen ska ha grundläggande hbtq-kunskap. Som ny i 
föreningen ska det vara enkelt att få utbildning och den kunskap som personen behöver 
för att kunna börja sitt engagemang. 
Styrelseledamöter genomgår som minimum utbildning i hbtq, bemötande och 
styrelseuppdrag i början av verksamhetsåret. Aktiva medlemmar och volontärer 
genomgår utbildningar specifika för de uppdrag de ska genomföra. Anställd personal 
kommer ständigt vidareutbildas genom utbildningar hos RFSL förbundet och externa 
aktörer för att ha spetskompetens i de frågor som rör föreningens arbete. Föreningen 
kommer också jobba med metodutveckling för att förändringsarbetet skall vara effektivt 
och långsiktigt. På så sätt kommer vi att kunna erbjuda utbildningar av högsta kvalitet. 
För kompetensutveckling används RFSL Förbundets nationella utbildningar, 
utbildningar och seminarier av externa aktörer, nätverkande med aktörer lokalt och 
regionalt, samt regionala och nationella träffar med andra RFSL-avdelningar och RFSL 
Förbundet. 
Dessutom behöver föreningen kunskap om angränsande frågor som är aktuella lokalt, 
därför är utbyte med andra organisationer är nödvändigt för verksamheten. Med denna 
kunskap i ryggen kommer alla aktiva att på ett adekvat sätt kunna representera 
communityt, i möte med andra samhällsaktörer och där bedriva påverkansarbete. 
 
Samtalsstöd 

Mål: Erbjuda stöd för för hbtq-personer och bidra till ökat välbefinnande och bättre 
hälsa för målgruppen. 
 
Bakgrund: Hälsan är hos homosexuella, bisexuella och transpersoner lägre än hos 
genomsnittet enligt flera undersökningar (tex Folkhälsomyndighetens rapporter 
“Utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorerbland homo-och 
bisexuellapersoner” och “Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner – en 
rapport om hälsoläget bland transpersoner i Sverige”). Många vittnar om att bemötande 
spelar en viktig roll för måendet och att oro för dåligt bemötande kan göra att det tar 
emot att söka hjälp. Det är därför viktigt att det för hbt-personer finns trygga 
verksamheter att vända sig till för att få stöd. 
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Genomförande: Föreningen har sedan i 2017 en utbildad socionom anställd och kan 
därigenom erbjuda rådgivning, kris- och stödsamtal. Det erbjuds drop-in-tid en gång i 
veckan men det går också bra att boka in en annan tid om så önskas. Detta är av stor 
betydelse då det innebär att hbtq-personer enkelt kan få en tid för samtal med en person 
som har gedigen hbtq-kompetens och utbildning för att ge samtalsstöd. Detta kostar 
ingenting för personen som söker stöd och personen kan komma till en trygg miljö för 
stöd. I de fall som en person behöver annat/mer stöd eller behandling än samtalsstöd så 
hänvisas personen till andra som till exempel vårdcentral. På detta sätt kan vi 
tillhandahålla ett unikt stöd i Luleå och regionen och därmed nå och stötta fler individer. 
 
Utbildning 

Mål: Genom utbildningsinsatser öka kunskapsnivån kring hbtq-frågor, medvetenhet om 
normer, tillämpandet av ett normkritiskt förhållningssätt samt bidra till 
attitydförändringar för ett öppnare samhälle i Luleå och regionen. Information om de 
utbildningar som vi erbjuder ska nå ut i hela Luleå och även regionen. 
 
Bakgrund: Det borde vara självklart att alla behandlas likvärdigt och med respekt, oavsett 
sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck. Så är tyvärr inte fallet idag. För att 
skapa förändringar i verksamheter krävs kunskap om normer som styr och hur 
förändringar kan göras. För att kunna ge alla samma möjligheter handlar det inte bara om 
att vilja väl utan en behöver också ha kunskap för att kunna ge alla individer bra 
förutsättningar och bemötande. För att alla individer ska vara inkluderade behövs ett 
arbete med ett normkritiskt och intersektionellt perspektiv i hela verksamheten, från 
dokument och inventarier till bemötande.  
 
Genomförande: Genom att erbjuda olika utbildningspaket för verksamheter, så 
möjliggörs ett förändringsarbete för ett mer inkluderande klimat i dessa organisationer 
och Luleå som kommun. RFSLs utbildningar utgår ifrån ett normkritiskt perspektiv där 
fokus läggs på vilka normer som finns i samhället och den aktuella verksamheten samt på 
hur dessa kan förändras för att skapa en mer välkomnande plats för både medarbetare 
och besökare/klienter/kunder. 
I förändringsarbete för att skapa ett öppet och inkluderande samhälle med mångfald så är 
det väsentligt att se till alla individer och därför tar RFSLs utbildningar inte bara upp 
hbtq-perspektiv utan använder ett intersektionellt förhållningssätt och belyser även andra 
frågor såsom anti-rasism, jämställdhet och funktionalitet. Utbildningar kan ges i olika 
former med eller utan inslag av övningar, från en-timmes-pass till heldagar, och anpassat 
efter olika verksamheter. 
 
Skolinformation 

Mål: Nå ut med kunskap och normkritik till unga för att på så sätt skapa ett öppnare 
sammanhang i skolan och på fritiden.  
 
Bakgrund: Under skolgången är det viktigt att elever får information om olika sexuella 
läggningar, kön och könsidentiteter så att de kan sätta ord på det i sitt eget 
identitetssökande och att de får kunskap om vilka rättigheter var och en har som individ 
att leva som sig själv. Ofta har lärare svårt att ge eleverna detta och behöver få hjälp att få 
in det i skolverksamheten av personer som har kunskap och kompetens att prata om 
dessa frågor. 
 
Genomförande: Skolinformationer är informationspass särskilt framtagna av RFSL för 
elever på högstadie och gymnasie. Passen är på 90 minuter, hålls av två informatörer och 
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tar upp normer, hbtq-begrepp och hbtq-historia i Sverige. Informationerna hålls klassvis 
eller för grupper på motsvarande storlek för att kunna utföras i dialog med eleverna på 
ett interaktivt sätt och skapa synlighet, delaktighet och förståelse. 
Att bjuda in RFSL till en skola kan vara en del av att skapa ett inkluderande klimat för 
alla elever och att göra det lättare fö̈r hbtq-ungdomar (och lärare) att vara öppna. Det kan 
också vara ett sätt att bearbeta eventuella negativa attityder och föreställningar som kan 
komma till uttryck i ett nedsättande språkbruk, mobbning och andra typer av 
bestraffningar för elever som inte följer heteronormen. 
 
Konsultstöd 

Mål: Att finns för konsultering i hbtq-frågor och normkritik för Luleå kommun. 
Möjliggöra att fler arbetsplatser och verksamheter jobbar med normkritik och hbtq-
frågor i sina verksamheter.  
 
Bakgrund: I det dagliga arbetet kan det vara svårt att få med alla perspektiv och att ha 
kompetens om allt. Det kan tex handla om att ett nytt styrdokument ska tas fram, att ett 
nytt arbete ska inledas, eller att en ny situation har uppstått på arbetsplatsen eller i ett 
klassrum, och att det uppstår frågor kring hur det ska formuleras eller utföras för att vara 
inkluderande. 
 
Genomförande: RFSL Luleå och norra Norrbottens läns anställda kommer att finnas 
tillgängliga för att ge vägledning och stöttning i Luleå kommuns arbete med att öka hbtq-
kunskapen. Vårt stöd och vår expertkunskap finns att tillgå vid upprättandet av centrala 
styrdokument och policys. RFSL kan också hjälpa till att marknadsföra det hbtq-arbete 
som görs i Luleå kommun, exempelvis lyfta fram redan certifierade verksamheter.  
Vi vill också fungera som en resurs som verksamheter i kommunen kan konsultera i olika 
frågor för att få med hbtq-perspektivet i arbetet. Föreningens personal kan då 
konsulteras för att få tips och råd. Genom samtal eller möte kan vi tex hjälpa 
verksamheten att gå vidare med arbetet själva genom tips om informationsmaterial eller 
erbjuda en anpassad utbildning. 
 
Föreläsningar 

Mål: Möjliggöra för en bred målgrupp att ta till sig kunskap om hbtq-frågor och 
normkritiskt tänkande för att på så sätt bidra till ökad förståelse mellan individer i 
samhället. 
 
Bakgrund: För ett samhälle med mångfald är ömsesidig förståelse och kunskap väsentligt. 
Genom kunskap och öppenhet för varandras olikheter kan vi bemöta varandra med 
respekt även då vi har olika sätt att vara och leva. 
 
Genomförande: För större grupper håller föreningen föreläsningar på olika teman. Med 
aktuell kunskap om hbtq-communityt, lagar, och aktuella diskussioner kan föreningen 
erbjuda föreläsningar med högaktuell och djupgående information om hbtq-teman. 
Föreläsningarna kan anordnas fristående eller som en del i andras evenemang för att nå 
publik som vi annars hade haft svårt att nå ut till.  
 

Mötesplatser 

Mål: Skapa olika mötesplatser för hbtq-personer i Luleå och norra Norrbotten. 
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Bakgrund: Som enskild hbtq-person kan en uppleva minoritetsstress och känna sig utsatt 
och ensam. Det är viktigt att ha ett community, en gemenskap där en kan få vara sig själv 
och känna sig inkluderad. Genom att träffa andra hbtq-personer kan sammanhang och 
gemenskap skapas, vilket kan bidra till att förbättra hbtq-personers psykiska hälsa. Hbtq-
personer har så klart individuella intressen precis som alla andra och därför bör olika 
typer av aktiviteter för målgruppen anordnas för att tilltala så många som möjligt. 
 
Genomförande: Anordna träffar och tillhandahålla mötesplatser för hbtq-personer, både 
lokalt och regionalt i samarbete med närliggande RFSL-avdelningar. Aktiviteter som är 
etablerade och återkommande i föreningen är cafékvällar, filmkvällar och pysselträffar. 
Ett nätverk för regnbågsfamiljer har under nuvarande projektperiod inletts tillsammans 
med RFSL-avdelningarna i RFSL Piteå älvdal, RFSL Skellefteå och RFSL Umeå. 
Samarbetet planeras att fortsätta och utvecklas under kommande projektperiod. 
Föreningen kommer även anordna utomhusaktiviteter, spelträffar, pubkvällar, 
föreläsningar, workshops och samarrangemang med andra organisationer. 
Föreningen har tillgång till lokaler på Storgatan 13 där de flesta av dessa aktiviteter 
genomförs. Lokalernas läge i centrala Luleå möjliggör för många att kunna ta sig dit och 
lokalen är viktig som central punkt för möten med medlemmar. 
Alla arrangemang är normkritiska och har ett ständigt utbildande och självstärkande 
syfte. All vår verksamhet är drogfri och öppen för alla, oavsett ålder, könsidentitet, 
könsuttryck och sexualitet. Våra verksamheter riktas främst till föreningens medlemmar 
men är regelbundet öppna för alla intresserade.  
 
Studenter 

Mål: Synliggöra RFSL och Luleås hbtq-community på studentområdet Porsön. 
 
Bakgrund: När samhället i stort inte klarar av att skapa en inkluderande miljö för hbtq-
personer så kan mötesplatser fungera som en fristad och användas för att skapa 
kontakter. För många hbtq-personer är det därför väsentligt i valet av bostadsort att 
känna att det finns möjlighet till en tillhörighet och gemenskap. För studenter kan ett 
inkluderande sammanhang därför vara avgörande. 
 
Genomförande: Anordna aktiviteter som både i val av plats och utförande är specifikt 
riktade till studenter. Särskilt att under de perioder som många nya studenter flyttar till 
staden anordna träffar för att fånga upp de studenter som har ett behov av hbtq-
communityt och självbejakande sammanhang för att trivas med den nya bostadsorten. 
Genom att finnas på plats och synliggöra RFSL Luleå och norra Norrbottens län på LTU 
och anordna aktiviteter under Nolleperioderna kommer studenterna uppmärksamas på 
mötesplatser i Luleå för hbtq-personer. 
 
Newcomers 

Mål: Skapa mötesplatser för, och ge information och stöd till, nyanlända hbtq-personer. 
 
Bakgrund: Många nyanlända hbtq-personer vänder sig till oss för att få ett sammanhang, 
information och stöd. Det kan röra sig om många olika saker som att känna sig ensam 
och vilja träffa fler hbtq-personer, vilja stötta vårt arbete, önska information om det 
svenska samhället, behöva samtalsstöd, eller behöva stöd i asylprocessen. 
 
Genomförande: Anordna träffar särskilt riktade till nyanlända med projektet Newcomers. 
Detta är ett forum där representanter från föreningen kan ge information om RFSL som 
organisation och vilket stöd RFSL kan ge, men också som gör att nyanlända hbtq-
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personer kan skapa kontaktnät med varandra för ömsesidig stöttning. Genom att ta fram 
och sprida informationsmaterial via samarbetspartners når vi ut med information om 
hbtq-rättigheter i Sverige. 
 
Ungdomsverksamhet 

Mål: Erbjuda mötesplatser som är riktade till ungdomar med kompetent 
personal/aktivister på plats som kan svara på frågor, stötta och vägleda. 
 
Bakgrund: För unga personer kan det vara svårt att välja sitt sammanhang. Det är därför 
extra viktigt att till ungdomar dels nå ut med information om vilka rättigheter du har som 
hbtq-person och dels att erbjuda mötesplatser där du kan vara den du är utan att mötas 
av fördomar. 
 
Genomförande: I samarbete med ungdomsverksamheter, tex ungdomsgårdar, erbjuda 
mötesplatser där både personer som är vana att jobba med ungdomar och personer ifrån 
RFSL med hbtq-kompetens är med och förbereder och genomför aktiviteterna. Vilken 
typ av aktiviteter som ska genomföras ska i möjlig mån utgå ifrån ungdomarna själva, 
samtidigt som arrangerandet ska utföras med vuxennärvaro och säkerställande av 
trygghet. 
 
Informationsspridning 

Mål: Nå ut med information om hbtq-frågor utanför egna evenemang och aktiviteter. 
Erbjuda fördjupade informationsmaterial till den som önskar. 
 
Bakgrund: För att förändra samhället behöver vi nå ut till så många som möjligt. För att 
nå personer som själva inte söker upp vår verksamhet så behöver information även nå ut 
till personer utanför föreningen. 
 
Genomförande: Beställa eller ta fram aktuellt informationsmaterial om hbtq-frågor, 
såsom allmän information om vad hbtq står för, vad sexuell läggning är, vad 
könsidentitet och könsuttryck är, säkrare sex, vilka rättigheter du har, samt vad RFSL 
jobbar med och vilket stöd som kan fås genom organisationen. Informationsmaterialet 
kommer att dela ut dels på egna arrangemang och aktiviteter, och dels på andras 
arrangemang och via våra samarbetspartners till deras kontakter. Spridning av kunskap 
och information kommer även att ske genom debattartiklar, pr-kampanjer, insändare och 
annan politisk påverkan. Vi kommer ständigt ha nära kontakt med RFSL- förbundet och 
därmed ha tillgång till RFSL-förbundets material i vår strävan efter ökad kunskap inom 
hbtq-området i Luleå och Norrbotten. 
 
HIV-prevention 

Mål: Sprida kunskap om och förståelse för hur HIV och STI kan överföras. Prata om 
och dela ut kondomer och glidmedel för att främja säkert sex. 
 
Bakgrund: Det finns fortfarande många föreställningar om HIV som inte stämmer. 
Forskningen har de senaste decennierna gjort många framsteg och idag vet 
specialictläkarna mycket om hur HIV kan överföras mellan olika personer och 
bromsmedicinerna är effektiva. Arbetet med HIV-prevention bygger i mycket på att nå 
ut med information för att människor ska veta hur HIV kan överföras mellan två 
personer, främja säkrare sex och informera om vikten av att testa sig. 
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Genomförande: Genom HIV-projektet Ta ingen risk! erbjuder vi informationsmaterial 
om HIV/STI och om säkrare sex under våra evenemang och aktiviteter. De som är 
aktiva med att driva projektet deltar på utbildningar och nationella träffar för att utbyta 
erfarenheter kring det preventiva arbetet. Föreningen delar också ut kondomer och 
glidmedel i samband med aktiviteter och pratar med besökare vid event om säkrare sex. 
Föreläsningar och workshops på temat HIV/STI och säkrare sex erbjuds både för 
medlemmar och allmänheten. 
 

Samverkan och nätverkande 

Mål: Engagera fler aktörer i arbetet med normkritik och hbtq-frågor. Öka kunskapen 
kring hbtq-frågor genom kunskapsutbyte med andra aktörer lokalt, regional och 
nationellt. 
 
Bakgrund: För att förändra samhället behöver många vara med och sprida information 
och kunskap, samt strategier för arbete med normkritik. En bred och inkluderande 
rörelse behövs för att nå ut i olika samhällskontexter. Genom samverkansarbete och 
nätverkande med andra hbtq-vänliga organisationer och grupper i Luleå, Norrbotten, 
nationellt och internationellt breddar vi den egna verksamheten med hjälp av nya 
perspektiv och kunskapsflöden. 
 
Genomförande: Föreningen kommer att delta i nätverksgrundade samarbeten, aktivt 
skapa kontakter med samarbetspartners, delta under andras arrangemang, bidra med 
kunskap om hbtq-frågor vid förfrågan. Detta kommer att ske genom resor och besök på 
olika platser men även genom att bjuda in andra till vår egen verksamhet i Luleå och 
Norrbotten. Vi kommer även att delta på olika arrangemang som konferenser, temadagar 
och annat där vi får chans att synas och knyta nya kontakter. Till exempel kommer 
föreningen att vara aktiv i samarbete med kyrkan, tjejjouren och rädda barnen för arbete 
mot skolor. 
 
Synlig aktör i offentliga sammanhang 

Mål: Föreningen ska vara med i olika offentliga sammanhang med representanter som 
deltar vid manifestationer, möten och tillställningar för att påverka för inkluderandet av 
hbtq-personer, samt aktivt jobba för ett feministiskt perspektiv och intersektionalitet.   
 
Bakgrund: Det är viktigt att det finns representation för särskilda frågor på plats i olika 
offentliga sammanhang för att skapa förebilder, för att alla människor ska bli 
representerade. Det är lätt att glömma bort vissa aspekter i arbetet om det inte finns 
representanter på plats som värnar om specifika frågor och perspektiv. 
 
Genomförande: Föreningen kommer delta med representanter och information på 
arrangemang med koppling till hbtq-frågor, feminism, anti-rasism och intersektionalitet, 
samt vara med som rådgivande på samarbetsmöten i olika samhällsfrågor. 
 
Media och marknadsföring 

Mål: Synliggöra verksamheten och event i flera olika kanaler och så att informationen är 
tillgänglig för medlemmar, målgruppen och allmänheten. 
 
Bakgrund: För att verksamheten ska få genomslag är det väsentligt att nå ut med 
information om verksamheten och att gestalta denna så att människor vill och kan delta 
på arrangemang och att övrig verksamhet är tillgänglig. 
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Genomförande: Föreningen använder sig av flera olika kommunikationsvägar. För 
medlemsarrangemang och mindre sammankomster används medlemsutskick, hemsida, 
föreningens sociala mediekanaler. För större arrangemang används dessutom 
annonseringar, posters, reportage i press. För marknadsföringen är våra 
samarbetspartners och nätverk viktiga för att sprida information i fler kanaler än våra 
egna. 
 

Luleå Pride 

Mål: Genom Luleå Pride skapa en plattform för att lyfta hbtq-frågor ur olika perspektiv. 
Festivalen ska ge synlighet, lyfta förebilder, vara en trygg mötesplats, stärka hbtq-
personer i Norrbotten, vara kunskapshöjande, attitydförändrande och ge rum för dialog 
och diskussion. Under Luleå Pride tas tunga frågor upp men det är också en plats för 
lättsam samvaro och glädje. 
 
Bakgrund: Hbtq-personer är fortfarande en utsatt grupp i samhället, med en sämre hälsa 
hos homosexuella, bisexuella och transpersoner än hos genomsnittet av befolkningen. 
Det finns en minoritetsstress och en oro hos många inför olika möten. Det borde vara 
självklart att få vara och leva som den en är, men så är det inte i dagens samhälle. Under 
Luleå Pride har vi från och med första festivalen 2012 årligen skapat en plats där detta 
kan diskuteras och uppmärksammas genom olika programinslag.  
 
Genomförande: Luleå Pride anordnas årligen och tillhandahåller ett tryggt sammanhang 
för hbtq-personer och är ett forum där många tillägnar sig mer kunskap i hbtq-frågor. 
Genom att anordna en stor festival för hbtq-frågor i centrala Luleå synliggörs också 
frågorna för allmänheten. 
Detta görs genom att ha programpunkter som bidrar till kunskapshöjning och 
programpunkter som främjar en trygg mötesplats blandat med programpunkter som 
skapar glädje och drar besökare. Som kunskapshöjande programpunkter hålls tex 
föreläsningar, workshops och diskussionsforum. Även liveframträdanden och fester med 
genomtänkta aktörer på plats bidrar till att skapa en förståelse och på ett lättsamt sätt ta 
till sig information. Sammantaget skapar programpunkterna tillsammans med 
möjligheten att mingla och umgås i anslutning till dessa på festivalområdet till att skapa 
en trygg mötesplats. Genom att kombinera politiska diskussioner och aktioner med fest, 
gemenskap och glädje syftar festivalen till att stärka, sammanföra och utveckla regionens 
invånare. 
 
Regnbågsdagen 

Mål: Anordna en kunskapshöjande konferens för yrkesverksamma för att öka kunskapen 
kring hbtq-frågor och ge verktyg för bättre bemötande. 
 
Bakgrund: Som yrkesverksam där du möter människor i beroendeställning eller personer 
i särskilt utsatta situationer är det extra viktigt att kunna ge ett bra bemötande. Många 
gånger vittnar personer som upplevt ett dåligt bemötande att det kan ha berott på 
kunskapsbrist hos personen de mött. För att kunna ge ett bra bemötande i varje möte så 
krävs det att den yrkesverksamma personen har kunskap för att ge detta. 
 
Genomförande: Årligen anordnar föreningen en kunskapshöjande konferens som riktar 
sig i huvudsak till en specifik yrkesverksam grupp. Programmet sätts utifrån ett tema 
riktat till denna yrkesgrupp för att kunna skapa ett så relevant program som möjligt. 
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Innehållet ska hjälpa de yrkesverksamma att i sin roll bemöta hbtq-personer och även 
andra normbrytare på ett adekvat sätt. Programmet innehåller både teoretiska inslag och 
mer praktiska tillvägagångssätt för att deltagarna ska kunna ta till sig kunskapen och få 
användbara verktyg. Utskick av inbjudan till dagen sker direkt till den utvalda 
yrkesgruppen, men även genom våra samarbetspartners, för att nå ut med eventet till alla 
de personer som bäst kan tillgodogöra sig innehållet. Teman på dagen har varit: ”Ett 
Norrbotten för alla”, ”Bättre hälsa för alla”,  ”För ett bättre bemötande genom hela 
livet”, ”Identitet”, ”Omvärld – hbtq, antirasism och asyl”, ”Få plats! Bemötande för 
alla!”, “Bana för att växa: Hbtq perspektiv i arbetet med barn och unga”. 
 
Utvärdering och uppföljning 

Mål: Utvärdera genomförda aktiviteter för att ständig utveckla verksamheten. 
 
Bakgrund: En viktig del i ett långsiktigt arbete är att följa upp vad som gått bra och vad 
som kan förbättras. Samhället förändras och verksamheten behöver också förändras och 
uppdateras i och med dessa förändringar. 
 
Genomförande: Genom att ha återkommande möten med utvärdering av det dagliga 
arbetet och återkommande aktiviteter kan verksamheten anpassas utifrån vad som har 
fungerat bra respektive mindre bra. Under dessa möten diskuteras möjliga förbättringar 
och förändringar i arbetet, samt att förändringar och/eller medlemsförslag diskuteras för 
att planera kommande aktiviteter. Andra viktiga delar i utvärderingen av vårt eget arbete 
är kontakten med våra samarbetspartners, och med RFSL Förbundet, från vilka vi kan få 
nyttig information och förbättringsförslag. Efter större arrangemang såsom Luleå Pride 
och Regnbågsdagen görs större utvärderingar där enkäter skickas ut till 
samarbetspartners, deltagare och besökare, samt att särskilda uppföljningsmöten 
hålls.  Vid planering av kommande arrangemang används dessa utvärderingar för att 
förbättra arrangemangen.  
 

 

 

Med hänsyn till det finansieringsansvar som Luleå kommun tar om ansökan 
beviljas, erbjuds även fortsättningsvis 40 % rabatt på utbildningar och 
skolinformationer enligt RFSL:s ordinarie prislista (undantaget hbtq-
certifieringar). 
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Bilaga 2: Preliminär budget 
 

Intäkter 1 år 2år 3år Totalt: 

Luleå kommun 700 000,00 kr 700 000,00 kr 700 000,00 kr 2 100 000,00 kr 
Bodens kommun 400 000,00 kr 400 000,00 kr 400 000,00 kr 1 200 000,00 kr 
Region Norrbotten 200 000,00 kr 200 000,00 kr 200 000,00 kr 600 000,00 kr 
Norrbottens 
kommuner 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 150 000,00 kr 

Folkhälsomyndigheten 250 000,00 kr 250 000,00 kr 250 000,00 kr 750 000,00 kr 
Sålda tjänster 80 000,00 kr 230 000,00 kr 270 000,00 kr 580 000,00 kr 
Regnbågsdagen 100 000,00 kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 300 000,00 kr 
Luleå Pride 900 000,00 kr 900 000,00 kr 900 000,00 kr 2 700 000,00 kr 
HIV-projekt 100 000,00 kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 300 000,00 kr 
Medlemsavgifter 5 000,00 kr 6 000,00 kr 7 000,00 kr 18 000,00 kr 
Försäljning 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 30 000,00 kr 
Totalt in 2 795 000,00 kr 2 946 000,00 kr 2 987 000,00 kr 8 728 000,00 kr 
          

Kostnader 1 år 2år 3år Totalt: 

Personalkostnader ink 
arbetsledning 1 250 000,00 kr 1 290 000,00 kr 1 330 000,00 kr 3 870 000,00 kr 

Hyra 10 000,00 kr 120 000,00 kr 120 000,00 kr 250 000,00 kr 
Datorer, telefoni osv 30 000,00 kr 30 000,00 kr 30 000,00 kr 90 000,00 kr 
Resor och 
kompetensutveckling 220 000,00 kr 220 000,00 kr 220 000,00 kr 660 000,00 kr 

Kommunikation och 
marknadsföring 50 000,00 kr 50 000,00 kr 50 000,00 kr 150 000,00 kr 

Målgruppsaktiviteter 100 000,00 kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 300 000,00 kr 
Regnbågsdagen 100 000,00 kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 300 000,00 kr 
Luleå Pride 900 000,00 kr 900 000,00 kr 900 000,00 kr 2 700 000,00 kr 
HIV-projekt 100 000,00 kr 100 000,00 kr 100 000,00 kr 300 000,00 kr 
Kontorsmateriel 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 30 000,00 kr 
Försäkring 5 000,00 kr 6 000,00 kr 7 000,00 kr 18 000,00 kr 
Konferenser, 
seminarier 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 30 000,00 kr 

Övriga 
föreningskostnader 10 000,00 kr 10 000,00 kr 10 000,00 kr 30 000,00 kr 

Totalt ut 2 795 000,00 kr 2 946 000,00 kr 2 987 000,00 kr 8 728 000,00 kr 
          
Diff: 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 
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1.	Inledning	 

RFSL Luleå och norra Norrbottens län har funnits sedan hösten 2011. Denna förening är en 
avdelning inom den nationellt rikstäckande organisationen RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter).  

Föreningen startades med initiativ av Sophie Gunnarsson och Linda Moestam, i samråd med 
Luleå kommun. Bakgrunden till detta var att det saknades ett riktat arbete med hbtq-frågor i 
Luleå och i norra Norrbotten. Sedan uppstarten av RFSL Luleå och norra Norrbottens län har ett 
aktivt arbete för att placera hbtq-frågorna på den politiska dagordningen som en del av arbetet 
med mångfald, jämställdhet och mänskliga rättigheter i regionen.  

RFSL:s ändamål är att verka för ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för 
människors olikheter, där alla, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet och oavsett hur de 
väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter, lika värde 
samt lika möjligheter att leva och verka (Ur RFSL:s stadgar). RFSL:s strävan är att den sexuella 
läggningen och könsidentiteten inte på något sätt ska påverka ens möjligheter att bygga en tillvaro 
utifrån egna önskemål och förutsättningar. RFSL Luleå och norra Norrbottens län har under sex 
år arbetat med ett aktivt förändringsarbete, med syfte att förändra normgivande strukturer som 
begränsar människors liv. Vårt mål är att skapa större förutsättningar för norrbottningarna att få 
utvecklas utifrån individuella önskemål och behov. Vi vill förändra de attityder och normer som 
gör att många väljer att lämna Luleå som stad och Norrbotten som län, och synliggöra rådande 
situation för regionens hbtq-personer. Genom ett aktivt förändringsarbete med fokus på 
utbildning och kompetensutveckling strävar vi efter att skapa inkludering och öppenhet.  

RFSL Luleå och norra Norrbottens län strävar efter att utifrån ett intersektionellt 
mångfaldsperspektiv skapa en region för alla. 

I denna slutrapport presenteras det arbete som bedrivits inom föreningen under perioden 2015-
2017. 
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2.	Föreningen	RFSL	Luleå	och	norra	Norrbottens	län	 

RFSL-avdelningen RFSL Luleå och norra Norrbottens län startade som ny förening hösten 2011 
och har sedan dess vuxit för varje år.	

2.1 Föreningens utveckling och organisation 

RFSL Luleå och norra Norrbottens län har under åren som gått utvecklats och vuxit som 
organisation. Föreningen har med mer erfarenhet och rutin i ryggen förändrats utifrån behov hos 
målgruppen både gällande struktur och innehåll i verksamheten samtidigt som de väl fungerande 
arrangemangen har bibehållits. Den energi som i början gick åt till att hitta vad föreningen ska 
jobba med och hur arbetet skulle bedriva kan nu läggas på att utveckla verksamheten och 
genomföra aktiviteter och förändringsarbete. Ett stort lyft för verksamheten har varit att sedan 
2017 kunna erbjuda stödsamtal av utbildad socionom till målgruppen. 

I en ideell förening där aktiva medlemmar och styrelsemedlemmar kan bytas ut är det viktigt att 
jobba för att bevara så mycket erfarenhet som möjligt. Inom RFSL Luleå och norra Norrbottens 
län har ett arbete för detta bedrivits medvetet från de första åren. Föreningen har jobbat för att 
utbilda och engagera flera personer i varje enskilt moment och på så sätt har kunskap kunnat 
vidareförmedlas till nya styrelsemedlemmar allteftersom. Sedan 2015 använder sig föreningen 
även av digitala verktyg för kommunikation och dokumentation av tidigare arbete för att så 
många som möjligt ska ha tillgång till informationen. Detta gör också att kunskap blir 
personoberoende och finns kvar i verksamheten. 

RFSL har genom åren skapat sig ett omfattande kontaktnät som möjliggör fler arrangemang och 
aktiviteter. Mycket av kontaktnätet har föreningen de projektanställda att tacka för. Samarbetet 
mellan styrelsen och de projektanställda har varit dynamiskt och har redan från början varit 
viktigt för både styrelse och projektanställda. Hur arbetet har fördelats och ansvarsfördelningen 
har sett ut har förändrats under åren. Den största förändringen som skett är att den 
projektanställda personalen i början var anställd under RFSL Förbundet men är anställda direkt 
av RFSL Luleå och norra Norrbottens län sedan 2017 för att både få en tydligare lokalförankring 
och en bättre arbetsordning. Det har hela tiden varit viktigt att behålla en tydlig och öppen 
transparens i föreningen så att alla varit medvetna om hur arbetet har fortlöpt. 

En hög kunskapsnivå och kompetens för det uppdrag som ska utföras är viktigt för det 
förändringsarbete som görs. Därför ges aktiva inom föreningen kontinuerligt möjlighet till 
kompetenshöjning. Styrelseledamöter genomgår som minimum utbildning i hbtq, bemötande och 
styrelseuppdrag i början av verksamhetsåret. Aktiva medlemmar och volontärer genomgår 
utbildningar specifika för de uppdrag de ska genomföra. Anställda genomgår utbildningar hos 
RFSL förbundet och externa aktörer för att ha spetskompetens i de frågor som rör föreningens 
arbete. På detta sätt kan anställda verka som konsulter och sakkunniga i till exempel bemötande 
och normkritik. 

Utifrån de erfarenheter och den kunskap som föreningen har samlat under åren har rutiner för 
arbetet med evenemang, aktiviteter och påverkansarbete skapats. Det stora kontaktnätet med 
andra aktörer underlättat arbetet, ger möjligheter till användbara kunskapsutbyten och gör att 
föreningen når ut till fler. Detta är mycket en färskvara och det krävs ett fortsatt aktivt arbete för 
att bevara och utveckla både kompetens och kontaktnät. Därför har styrelsen ambitionen att 
varje år gemensamt genomgå utbildningar och skicka iväg de personer som ska jobba med 
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projekt på riktade utbildningar samt att medverka i forum som stärker kontaktnätet. Det är också 
viktigt att få in nya aktiva i föreningen, engagera människor i arbetet och att samarbetet inom 
organisationen fortsätter att vara starkt för att driva föreningen framåt i alla åtaganden. 

2.2 Ideella krafter  

Då RFSL Luleå och norra Norrbottens län är en ideell förening så faller genomförandet av 
många aktiviteter och andra arbetsuppgifter på ideella krafter.  

De anställda har bedrivit mycket arbete så som utbildningar och hbt-certifieringar, något som 
aldrig hade varit möjliga med enbart ideella krafter. De har även varit huvudansvariga för att 
planera upplägg och arbeta med genomförande av tex Luleå Pride och Regnbågsdagen. 

För att kunna tillhandahålla ett brett utbud av aktiviteter för föreningens målgrupp så är det 
väldigt värdefullt att ha aktiva medlemmar och personer som är villiga att själva hålla i de 
aktiviteter som de önskar ska finnas i föreningen. Sådana arrangemang är exempelvis föreningens 
caféverksamhet samt olika fokusgruppers verksamheter. 

För att under alla föreningsaktiviteter säkerställa ett bra bemötande, grundat i en hbtq-kompetens 
som stämmer överens med föreningens syfte, så lämnas uppgifter endast över till medlemmar 
som är bekanta i föreningen. Det är även en strävan att engagerade medlemmar går en utbildning 
innan de leder aktiviteter självständigt. Två goda exempel på detta är cafékvällarna som periodvis 
har drivits av medlemmar som dessförinnan hade genomgått en hbtq-utbildning. Under de större 
evenemangen engageras volontärer som inför sitt uppdrag även de får genomgå en hbtq-
utbildning och genomgång av hantering av olika situationer som kan uppstå. Skolinformationer 
sker genom utvalda medlemmar som har utbildats specifikt för detta. 

2.3 Mötesplats Storgatan 13 

RFSL Luleå och norra Norrbottens län har sitt kontor och samlingslokal på Storgatan 13 i 
Föreningarnas Hus. Detta är också en plats som används som möteslokal där alla som vill 
komma i kontakt med RFSL kan komma på besök vid avtalade tider. Det är även här som drop-
in för samtalsstöd finns. I föreningshuset har en rad olika evenemang arrangerats, så som 
föreläsningar, filmkvällar, musikuppträdanden, middagar med mera. All vår verksamhet i 
Föreningarnas hus är drogfri och öppen för alla, oavsett ålder, kön, könsuttryck, könsidentitet 
och/eller sexualitet. De olika arrangemang vi anordnar i huset har alltid sin grund i ett 
normkritiskt perspektiv och riktas främst till målgruppen men är även öppna för andra 
intresserade. Under åren har vi deltagit på möten med husets alla föreningar och har genom 
kontakter med föreningarna i lokalen även flera samarbeten.	

2.4 Fokusgrupper 

Aktiviteter och arrangemang som utgår ifrån styrelsen har delats upp i något som internt kallas 
fokusgrupper. Detta har gjorts för att förenkla arbetsfördelningen. Här nedan presenteras de 
fokusgrupper som har funnits inom ramen för föreningens arbete. 

Fokusgrupp: Cafékvällar  

För att kunna umgås och bilda kontaktnät under avslappnade former har RFSL Luleå och norra 
Norrbottens län anordnat cafékvällar med hbtq-personer som målgrupp. Detta har gjorts i 
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samarbete med olika caféer i stan. Bland annat har träffarna anordnats på Take Away, Café 
Condis, Café Lina och NordanSmak. Under cafékvällarna kan en i lugn och ro prata med andra, 
njuta av lite gott fika, spela spel eller handarbeta med mera. Uppslutningen är fortfarande god 
och RFSL Luleå och norra Norrbottens län kommer att fortsätta med denna omtyckta 
medlemsaktivitet. Det har varit viktigt för föreningen att samtliga valda platser för 
caféverksamheten varit och är placerade centralt i Luleå. Detta för att tydliggöra att målsättningen 
inte är att skapa särskiljande mellan människor utan istället att lyfta fram vikten av inkludering 
med målet att skapa delaktighet och gemenskap där alla välkomnas.  

Fokusgrupp: Regnbågsfamiljer i norr  

Under första delen av 2012 startade Regnbågsfamiljer i norr upp och fungerar som ett nätverk. 
Det har under åren sett olika ut med hur aktiviteterna har anordnats och hur ofta. Vid det första 
tillfället 2012 var det en caféträff där cirka 25 personer deltog. Det har sedan hållits tex grillning i 
Ormbergsbacken. Dessa aktiviteter har varit väldigt uppskattade och nya kontakter ha knutits för 
vidare samvaro, men har varierat över tid. Från och med 2017 har ett samarbete med RFSL 
Piteåälvdal, RFSL Skellefteå och RFSL Umeå inletts där RFSL föreningarna turas om att en gång 
i månaden arrangera en sammankomst för Regnbågsfamiljer. Detta skapar en bättre kontinuitet 
för de som verkligen önskar ses i detta forum, deltagare har åkt över 15 mil för att kunna delta på 
träffarna. 

Fokusgrupp: Filmkväll  

Filmkvällar är en enkel tillställning för att gemensamt titta på en film med hbtq-koppling i RFSL:s 
lokaler på Storgatan 13. På filmkvällarna väljer deltagarna gemensamt vilken film som ska ses. 
Efter filmvisningen diskuteras innehållet i öppen grupp med de som vill stanna kvar. Detta har 
blivit ett bra sätt för att få folk att reflektera över hbtq-personers situation i Sverige och runt om i 
världen. Ofta leder samtalet efter filmen även in på andra hbtq-relaterade funderingar än filmens 
innehåll, vilket ger deltagarna möjlighet att diskutera det mesta tillsammans i en avslappnad och 
trygg miljö. Filmkvällarna lockar nästan alltid ett tiotal personer till RFSL. 

Fokusgrupp: Spelgrupp  

För att främja möjligheten till träffar och samhörighet inom målgruppen har spelkvällar hållits. 
Alla som deltar får komma med förslag på spel och tillsammans komma fram till vad som spelas. 
För att det ska bli någonting utav det även om deltagarna inte har egna idéer så finns det alltid ett 
visst utbud av spel i grunden som spelas om inget annat föreslås. Tanken är att en under tiden 
knyter kontakter och att detta skapar ett forum där en kan vara sig själv utan att det finns några 
krav på prestationer. Vi ser detta som ett enkelt sätt att vara en del av en gemenskap och är 
därför viktigt i arbetet med att få människor att känna sig inkluderade. Inställningen är att om 
deltagarna känner sig välkomna och hörda under spelkvällarna så kommer de förutom att knyta 
kontakter där och då också ha lättare att vända sig till föreningen andra gånger för att få stöd eller 
för att vara med och påverka. Spelkvällarna har både anordnats fristående men även figurerat 
som ett integrerat inslag i andra arrangemang som föreningen har bedrivit, så som cafékvällar och 
medlemskvällar. 

Fokusgrupp: HIV-prevention 

Genom ett landstingsfinansierat projekt har RFSL Luleå och norra Norrbottens län sedan 2013 
drivit projektet ”Ta ingen risk!”. Projektet syftar till att sprida kunskap och förståelse om hur 
HIV och andra sexuellt överförbara infektioner (STI) sprids, samt att påverka målgruppen till att 
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ha säkrare sex. De som är aktiva med att driva projektet kan via landstingets finansiering delta på 
utbildningar och nationella träffar för att utbyta erfarenheter kring det preventiva arbetet. För att 
på ett lokalt plan sprida kompetens på området arbetar Ta ingen risk! med externa föreläsare som 
bjuds in för att hålla föreläsningar och utbildningar, vid vilka både medlemmar och andra som 
tillhör målgruppen erbjuds att delta. Genom projektet har informationsmaterial om HIV/STI 
samt kondomer och glidmedel köpts in för att finnas tillgängligt under de träffar och evenemang 
som föreningen anordnar.  

Den 1 december är det World Aids Day (WAD). Detta datum anordnar föreningen antingen en 
medlemsträff eller ett arrangemang för att uppmärksamma HIV/Aids och dess konsekvenser. 
2015 och 2017 anordnas arrangemangen i samarbete med Noaks Ark som jobbar både med att 
förebygga HIV och som stödorganisation för personer som lever med HIV. 

Under Luleå Pride har programpunkter anordnats för att uppmärksamma HIV/STI och att 
uppmuntra säkrare sex. Några av dessa inslag har varit följande. 

”Ett liv med HIV” En föreläsning om hiv, om hiv som sjukdom, smittovägar, det nya 
kunskapsunderlaget om smittsamhet samt bemötande av personer med hiv med Serguey och 
Cristian Suarez från Posithiva gruppen i Stockholm.		

”Möt Christian Antoni Möllerop i ett samtal om sexuell hälsa” Ett möte med RFSL:s vice 
förbundsordförande Christian Antoni Möllerop som berättar om nuläget i RFSL:s hiv-arbete och 
om utvecklingen i hälsovården. Ta chansen att ställa frågor och lära dig mer i ett nära samtal. 

”Snabbis” RFSU gästar RFSL-tältet för att spela ”Snabbis”, ett spel om sex och relationer. För att 
kunna prata om sex behöver en ha ord. Utan ord är det svårt att säga vad en vill och inte vill. Att 
snacka sex i oladdade situationer kan bidra till att en får ett språk i de sexuella sammanhangen 
också och på så sätt bidra till säkrare sex. 

”Snabbtestning” gratis snabbtestning för hiv erbjuds i samarbete med RFSL Förbundets HIV-
projekt.  

”Bögar på nya arenor” I en samtid där det är lättare att hitta en sexpartner än att beställa en pizza, 
vilka utmaningar finns då för hiv-preventionen? Projektet RFSL Rådgivningen Östergötland 
berättar om sitt projekt med fokus på att utveckla en metod för att bedriva hiv-prevention genom 
träffappar som Grinder. 

”Hiv idag” Att leva med hiv idag är inte som igår. En person som har hiv och som går på 
välfungerande behandling kan få så låga nivåer av viruset i kroppen att personen inte kan 
överföra hiv till någon annan. Okunskapen kring vad det innebär att leva med hiv idag är dock 
fortfarande stor. Detta gör att personer som lever med hiv ofta möts av fördomar och utsätts för 
diskriminering. Den här föreläsningen fokuserar på vad det innebär att leva med hiv idag och ger 
dig möjligheten att uppdatera dina kunskaper om hiv, hur hiv överförs och inte överförs samt hur 
dagens effektiva behandling ser ut. 

3.	Personal	och	organisation	 

Föreningen har sedan starten på den första projektperioden två anställda projektledare.  
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3.1 Projektledarnas arbete  

Projektledarnas tjänstgöringsgrad har varierat under projekttiden, detta med anledning av en 
otillräcklig finansiering av projektet för att hålla med två anställda på heltid. Projektledarnas 
tjänstebeskrivning och mandat är desamma som tidigare. Som huvudsakliga arbetsuppgifter 
innefattas bland annat att utbilda olika yrkesgrupper inom hbtq-frågor, att stötta föreningens 
styrelse och medlemsverksamhet, att planera och genomföra Luleå Pride samt Regnbågsdagen. I 
slutet av 2016 anställdes en ny projektledare med socionomutbildning. Därmed har föreningen 
genom de anställda från och med 2017 även erbjudit samtalsstöd för målgruppen.	

3.2 Arbetsledning  

RFSL-Förbundet agerade i början av projektet som arbetsgivare för personal anställd för 
verksamhet inom RFSL Luleå och norra Norrbottens län. Detta har utöver personalrelaterad 
administration och hantering även inneburit regelbundna personalmöten, utvecklingssamtal och 
kontinuerlig arbetsledning och stöd via fysiska möten, telefonmöten och e-post. RFSL:s 
avdelningsombudsman Fredrik Nilsson har svarat för arbetsledningen framtill och med mars 
2017. Från och med våren 2017 har RFSL Luleå och norra Norrbottens län tagit över 
anställningarna och arbetsgivaransvaret. Detta har gjorts dels för att få en bättre förankring lokalt, 
och dels för att underlätta arbetsgången och förbättra arbetsmiljön. Ordförande Helena Carlsson 
är styrelsens kontaktperson till de anställda. För att projektledarna ska ha ett bra stöd ifrån 
styrelsen så har ett visst arvode införts för ordförandeuppdraget i samband med detta. Inför 
denna omställning har styrelsen gått utbildningar för arbetsgivaransvar och tagit fram rutiner för 
ett nytt arbetsflöde. 

4.	Ekonomi 

Genom Luleå kommuns finansiella bidrag har projektet haft möjlighet att ha två anställda som 
har kunnat satsa på utbildningsverksamhet som ett av projektets viktigaste arbetsområden. Utan 
dessa finansiella medel hade denna satsning inte varit möjlig.  

RFSL Luleå och norra Norrbottens län hade inte funnits utan våra sponsorer och 
samarbetspartners. Vi är evigt tacksamma för det stöd, både ekonomiska och mänskliga, vi fått 
under denna projektperiod. Framförallt har Luleå kommun varit ovärderlig med sitt stöd till 
RFSL:s verksamhet. RFSL har haft ett nära samarbete med Luleå kommun, tidigare mycket via 
Utvecklingskontoret och senare via Kvalitet & samhällsutveckling. Även från politiskt håll har vi 
upplevt ett starkt stöd. Inte minst från kommunalråden Karl Petersen och Yvonne Stålnacke. 
Luleå kommun har finansierat större delen av vårt projekt men vi har även fått stöd av andra. 
Norrbottens kommuner och Region Norrbotten har under dessa tre år bidragit med pengar till 
olika projekt som exempelvis Regnbågsdagen och Luleå Pride. För dessa evenemang har vi även 
haft olika företag och organisationer som sponsorer och samarbetspartners. Galären och ABF är 
två samarbetspartners som varit med oss från början.	

5.	Utbildning	 

RFSL vill åstadkomma ett samhälle där alla människor, oavsett sexuell läggning eller 
könsidentitet/könsuttryck, har lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och 
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verka. Genom målgruppsanpassade utbildningsmetoder har vi strategiskt arbetat för att på ett 
konkret och inspirerande sätt diskutera normer och angripa fördomar. 

RFSL Luleå och norra Norrbottens läns projektledare har erbjudit utbildningspaket innefattande 
fördjupande kunskap inom bland annat hbtq-frågor, bemötande och normkritik. Här nedan 
presenteras det arbete som under projektperioden bedrivits inom den utbildande verksamheten. 	

5.1 Utbildningsinsatser  

RFSL ser utbildning som en av verksamhetens viktigaste kärnfrågor och har som mål att arbeta 
för att förändra attityder och normer i vårt samhälle som begränsar människors liv och som 
skapar orättvisa villkor. Varje utbildningspass har utvärderats internt med syfte att kontinuerligt 
förbättra och utveckla utbildningsverksamhetens metoder och tillvägagångsätt.  

Att bana ny mark och sälja in nya koncept bygger på långsiktiga och målmedvetna strategier. Vår 
målsättning har varit att visa på betydelsen av att satsa på hbtq-utbildningar som en del av en 
ökad kompetensutveckling och kvalité för olika verksamheter. Under förra projektperioden 
krävdes det att vi sökte upp verksamheter och det var delvis en slitsam process att få aktörer att 
våga satsa tid och pengar på detta. Nu har vi lyckats lägga en bra grund för 
utbildningsverksamheten och folk hör av sig till oss. Utbildningsverksamheten erbjuder 
uppskattade utbildningar som ger en tydlig och förankrad kvalitetsmärkning. 

Sagt om våra utbildningar: 

• ”Borde vara obligatorisk för samtliga chefer.” 
• ”Denna kunskap vill jag sprida till andra. Det är ju det bästa som hänt vår Hälsocentral” 

• ”Jag tycker att denna utbildning passar alla som arbetar med människor.” 

• "Tänk om alla arbetsplatser fick denna utbildning. Helt fantastiskt, då skulle samhället förändras till 
det bättre!" 

Enligt de utvärderingsformulär som delats ut vid varje utbildningstillfälle har slutsatsen gjorts att 
majoriteten av deltagarna skulle rekommendera våra utbildningar till andra. Det har även framgått 
att dessa utbildningar bidragit till ny kunskap och perspektiv till deltagare, oavsett vilken sorts 
verksamhet som utbildats. Kunskap som lyfts fram som aktuell och av stor betydelse för att 
kunna arbeta med fokus på inkludering och öppenhet, för ökad jämställdhet och mångfald. 
Något som även lyfts fram är hur breda och omfattande våra utbildningar är. Genom tydlig 
målgruppsanpassning har det varit möjligt att erbjuda utbildningar som har passat för just de 
efterfrågningar som dykt upp.  

Det är en positiv utveckling att alltfler beställer våra utbildningar. Samtidigt finns det oroande 
inslag i länet som tyder på att frågor som går i linje med RFSL:s arbete, som exempelvis 
jämställdhetspolitiska frågor, har stagnerat i länet. Den strukturella maktobalansen mellan kvinnor 
och män är långt ifrån önskvärd för att alla ska få lika möjligheter och det påverkar även andra 
strukturella orättvisor. RFSL har bedrivit ett tydligt feministiskt fokuserat arbete under dessa år. 
Bland annat genom att erbjuda en jämställd musikscen under Luleå Pridefestival. Allt arbete som 
RFSL bedriver utgår ifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att vi arbetat med att 
tydliggöra hur faktorer som kön, sexuell läggning, funktionalitet, klass, ålder, etnicitet, religion 
och andra faktorer ständigt hänger ihop och påverkar varandra. Detta görs genom både genom 
att tänka igenom arbetet med samtliga aktiviteter, arrangemang, utbildningsuppdrag och övrig 
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verksamhet utifrån flera perspektiv under planeringen samt att under arrangemang och i möten 
normkritiskt lyfta flera faktorer. Det har varit tydligt att RFSL:s arbete behövs. Att RFSL arbetar 
med att bredda Luleås mångfaldsarbete är nödvändigt för att Luleå som stad ska kunna vara en 
stad som erbjuder öppna, sociala och trygga miljöer för alla.  

En av RFSL:s stora utmaningar framöver är att fortsätta förankra vikten av att verksamheter 
utbildas och stärks inom arbetet med hbtq-frågor. Kunskap och attityder är föränderliga och 
arbetet måste fortsätta för att samhället ska fortsätta i en positiv riktning. Det finns ingenting som 
garanterar att den utvecklig som har gjorts är bestående, på flera håll ser vi tyvärr hur mänskliga 
rättigheter som tidigare har vunnit mark återigen inskränks. Med detta i åtanke måste arbetet 
fortsatt drivas aktivt för ett samhälle där alla har en plats och är inkluderade. Inom denna 
utmaning är det nödvändigt att RFSL:s arbete tas på allvar och får ett fortsatt finansiellt stöd med 
att integrera arbetet med hbtq-frågor mer långsiktigt.  

En annan utmaning inom ramen för utbildning är verka för att olika former av verksamheter 
skriver in hbtq som begrepp inom de styrdokument och riktlinjer som verksamheter arbetar 
utifrån. För många verksamheter är det nödvändigt med en tydlighet om vad en förväntas följa 
för att ett specifikt fokus ska kunna tillämpas. Därför är denna utmaning av stor vikt att arbeta 
för under en framtida projekttid. 	

5.2 Hbtq-certifiering  

Sedan 2008 erbjuder RFSL certifiering. Denna certifiering innebär ett synliggörande av att en 
organisation arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett 
respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare utifrån ett hbtq-perspektiv. Genom RFSL:s 
hbtq-certifiering tillägnar sig en organisation både kunskap och verktyg för det kontinuerliga 
arbetet men certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts. På så sätt är 
certifieringen också ett hjälpmedel i synliggörandet. Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där 
en överenskommen genomförandeplan, innefattande utbildningsinsatser och annat internt 
utvecklingsarbete, ska följas. Genomförandet beräknas ta ungefär sex till åtta månader och för 
certifikatets utfärdande krävs att vissa specifika kriterier, inom ramen för hbt-kompetens, är 
uppfyllda. Under processen genomgår all personal en utbildning i fyra steg. Dessutom ser 
verksamheten över informationsmaterial, blanketter och styrdokument samt miljö i kontorsrum 
och väntrum. Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna. 

När RFSL Luleå och norra Norrbottens län startade sin verksamhet fanns endast en certifierad 
verksamhet i Norrbotten, nu finns det 17 hbtq-certifierade verksamheter bara i Luleå. Detta 
innebär att Norrbotten nu utmärker sig i Sverige som en mer etablerad region när det handlar om 
hbtq-certifiering. Detta har visat sig ha stor betydelse då människor gärna väljer att gå till just 
hbtq-certifierade verksamheter. Hbtq-certifierade verksamhet driver ett kontinuerligt arbete för 
god arbetsmiljö internt samt garanterar fördjupad kunskap kring ett öppet och tryggt bemötande 
externt.	

5.3 Skolinformation  

Det främsta syftet med RFSL:s skolinformation är att öka tryggheten och minska risken att 
utsättas för diskriminering för de elever som inte lever enligt heteronormen. Skolan ska vara en 
trygg plats för alla, oavsett sexuell läggning, könsuttryck och/eller könsidentitet. Informationerna 
som hålls av RFSL Luleå och norra Norrbottens län ger ett ekonomiskt bidrag till RFSL:s 
verksamhet och till den enskilda informatören.  
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Medan projektets anställda utbildar vuxna ser vi att det bästa är att det i första hand är specifika 
skolinformatörer som arbetar med skolinformation. Eftersom skolinformatörer har andra 
ordinarie sysselsättningar så är det ibland svårt att hitta en tid som fungerar både för skolan som 
beställer informationen och skolinformatörerna. Under 2016 inleddes därför ett samarbete med 
andra RFSL avdelningar i regionen. I och med samarbetet kan alla skolinformatörer i regionen 
erbjudas uppdraget och verksamheten blir stabilare så att vi oftast kan tillhandahålla informatörer 
vid önskad tid. Detta är väldigt positivt eftersom det är viktigt att vi har skolinformatörer som 
kommer ut till skolor i Luleå och norra Norrbotten.	

6.	Större	arrangemang	 

Under projektperioden 2015-2017 har RFSL Luleå och norra Norrbottens län arrangerat, 
medarrangerat och medverkat i ett antal evenemang av olika slag. Här nedan presenteras de större 
arrangemang där RFSL står som huvudarrangör.	

6.1 Luleå Pride  

RFSL Luleå och norra Norrbottens läns största arrangemang är Luleå Pride och har nu 
arrangerats årligen i sex år. Luleå Pride har bidragit till att skapa ett öppnare klimat i Luleå och 
Norrbotten där Luleå Pride blivit symbolen som tydliggör att RFSL:s arbete med hbtq-frågor gett 
resultat.  

Vår vision när vi från första början planerade Luleå Pride var att skapa en trygg festival med 
bredd och mångfald. Vi ville blanda artister, klubbkvällar, mingel och dans med mat, 
föreläsningar, poesi, teater och debatter. Förutom ett brett utbud på musik och kulturella inslag, 
så har vi haft ett brett föreläsningsprogram alla år. Bland annat har programmet innehållit 
föreläsningar om heteronormen, våld i samkönade relationer, intersektionalitet, asyl, hiv, trans, 
fördomar, fettaktivism, hbtq-certifiering, och mycket mer. Vi har använt oss av både lokala 
föreläsare, RFSL-förbundets personal och nationellt kända namn. 

Ett av våra mål med Luleå Pride har varit att det ska vara en normkritisk festival som ifrågasätter 
och problematiserar normer utifrån en intersektionell analys. Det finns en tanke med att olika 
grupper lyfts fram på scen, och då framförallt kvinnor och transpersoner som annars sällan får ta 
så stor plats, vilket vi har i åtanke när vi bokar föreläsare, artister med mera.  

Viktigt för oss arrangörer har varit att Luleå Pride ska vara gratis för besökarna. Detta för att göra 
festivalen tillgänglig för så pass många människor som möjligt. Festivalen hade inte kunnat 
arrangeras utan alla sponsorer och samarbetspartners. Luleå kommun har under alla år visat att de 
tycker att Luleå Pride är en viktig och självklar festival under sommaren i Luleå. Deras 
ekonomiska bidrag har lett till att festivalen kunnat bli den festival den varit och är.  

En annan viktig del för att göra RFSL Luleå och norra Norrbottens läns festival möjlig har varit 
våra volontärer. Volontärerna jobbar med allt från att få parken pridefin till att ta hand om våra 
besökare, föreläsare och artister.  

Luleå Pride har satt Norrbotten och Luleå på kartan. Nationella tidningar har skrivit om 
festivalen, besökare har kommit från hela Sverige och även från exempelvis Storbritannien. I 
slutändan leder detta till att Norrbotten visar att vi är en region där hbtq-personer kan leva och 
bo. Att folk besöker RFSL-montern under festivalen och berättar att de på grund av Luleå Pride 
vågat komma ut är också ett kvitto på att festivalen behövs i Luleå.  
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Det är även bra att i tider då nästan varje kommun i Sverige har en egen pridefestival veta att 
Luleå Pride står sig i konkurrensen.  

6.2 Regnbågsdagen  

Regnbågsdagen arrangerades första gången den 28 oktober 2011 i Luleå, då med initiativ av Luleå 
kommun. Från och med 2012 har RFSL Luleå och norra Norrbottens län årligen anordnat denna 
kunskapsdag för yrkesverksamma. 

Konferensen har varit ett kunskapshöjande heldagsevenemang som innefattat olika föreläsningar, 
paneldebatter och något annat inslag så som musik eller poesi. Regnbågsdagen har varit öppen 
för alla men har främst riktats till politiker och näringsliv. Genom att arrangera en konferens med 
detta fokus har vi velat sprida kunskap kring dessa frågor i hela regionen vilket har bidragit till att 
göra regionen mer attraktiv att leva och bo i. Vi har även velat bidra till ökad motivation att 
arbeta vidare med dessa frågor. 

Varje Regnbågsdag har haft ett särskilt tema för att ge konferensen en röd tråd av särskilt riktad 
kunskap. Teman på dagen har varit: ”Ett Norrbotten för alla”, ”Bättre hälsa för alla”,  ”För ett 
bättre bemötande genom hela livet”, ”Identitet”, ”Omvärld – hbtq, antirasism och asyl”, ”Få 
plats! Bemötande för alla!”, “Bana för att växa: Hbtq perspektiv i arbetet med barn och unga”. 

Regnbågsdagen har haft ständigt genomgående och återkommande fokus på områden som 
trygghet och bemötande, allt för att öka kunskap kring hur vi i länet kan arbeta för ökad trygghet 
och hälsa för länets invånare. 

Efter avslutade konferensdagar har RFSL Luleå och norra Norrbottens län fått mycket positiv 
respons från Regnbågsdagens deltagare. Det har varit tydligt att många har fått en ökad 
medvetenhet kring hur länet genom ökad kunskap kring normkritik, maktstrukturer jämställdhet 
och hbtq-frågor kan bidra till ett mer inkluderande och tryggare samhälle för alla. Konferensens 
syfte, att bidra till ökad kunskap inom hbtq-frågor har fungerat väl. Ett arbete som ständigt 
behöver fortsätta drivas och integreras, allt för att nå långsiktiga förändringar. Det övergripande 
syftet är att Norrbottens ska bli ett kunskapsnav kring dessa frågor och vara det län som stolt 
signalerar acceptans och öppenhet. Ett öppet och välkomnande län är också goda signaler på att 
länet utvecklas och att invånarna mår bra. RFSL Luleå och norra Norrbottens län ser att det 
fortfarande finns mycket kvar att göra här och därför är Regnbågsdagen ett väldigt viktigt 
arrangemang.  

7.	Slutord	 

Genom vårt arbete synliggörs hbtq-frågorna i Luleå och hela regionen, utbildningar hålls, 
tryggamötesplatser skapas, attityder förändras och inte minst så har vi flera individer som har hört 
av sig för att tacka för den verksamhet vi utför. Att arbeta med hbtq-frågor är att konkret stärka 
arbetet med mångfald och är ett förändringsarbete som kräver långsiktighet. Luleå har förändrats 
till en mer hbtq-vänlig kommun sedan starten. Vi måste dock komma ihåg att vi inte är färdiga 
än. Attityder är föränderliga, kunskap tåls att upprepa, vi behöver arbeta vidare mot fördomar 
och diskriminering, för inkludering och bra bemötande. Att arbeta med hbtq-frågor är att konkret 
stärka arbetet med mångfald och är ett förändringsarbete som kräver långsiktighet.  

Vi hoppas att vi genom våra finansiärer får möjlighet att finnas och verka många år till! 
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Emma Aludden

Finansiering av påverkansarbete 2018
Ärendenr 2017/1464-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 2 500 tkr till påverkansinsatser för 

att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå under 2018.
2. Medel tas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. Biträdande kommundirektören får delegation att fatta beslut om 

fördelning av avsatta medel.
4. En sammanfattande redovisning över hur medlen har nyttjats ska ges i 

samband med delårsrapporterna.

Sammanfattning av ärendet
Kvalitet och samhällsutveckling ansöker om finansiering till 
Påverkansinsatser under år 2018. Aktiviteterna genomförs i samarbete med 
främst Luleå Näringsliv AB och stadsbyggnadsförvaltningen. Samverkan sker 
med Bodens kommun i frågor gällande det samarbetsavtal som parterna 
ingått under hösten 2016. 

Kostnaden för aktiviteter under år 2018 uppskattas till 2 500 tkr.

Beskrivning av ärendet
I kommunens övergripande styrdokument Vision Luleå 2050 sägs att Luleå
ska vara en levande och växande kommun. Visionsarbetet har konkretiserats i
ett programarbete som omfattar hela kommunens verksamhet. 

Syftet år 2018 är att locka fler inflyttare, investerare och företag till Luleå 
genom påverkansarbete och opinionsbildning både mot politiken och
näringslivet, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

En sammanfattning av planerade aktiviteter framgår nedan:

Almedalen
Genom demokrati och öppenhet ger Almedalsveckan alla som vill debattera
samhällsfrågor möjlighet att delta. Öppenheten och tillgängligheten under
Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Luleå kommun
planerar att delta i Almedalsveckan 2017 under varumärket Luleå. Syftet är att
träffa politiker, opinionsbildare och näringslivspersoner från hela landet och 
att därmed kunna påverka i frågor. Fler ska få upp ögonen för möjligheterna
som finns i Luleå samt att locka fler inflyttare, investerare och företag till
Luleå.
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Business Arena
Luleå kommun deltar på Business Arena i Umeå, Stockholm och Almedalen. 
Nytt för år 2018 är att det planeras för ett Business Arena Luleå. 

Business Arena skapar förutsättningar för meningsfulla utbyten mellan privat 
och offentlig sektor genom ett omfattande och mångsidigt program med 
seminarier och talare av hög kvalitet som fokuserar på en rad aktuella 
frågeställningar, trender och framtidsfrågor som är avgörande för Sveriges 
utveckling. Business Arena är en av Nordens främsta mötesplatser som samlar 
ledande företag och aktörer på ledande befattning i fastighets- och 
samhällsbyggnadssektorn.

Samverkan sex norrlandskommuner
De politiska ledningarna för de sex största städerna i norra Sverige har tagit 
ett initiativ till att försöka förändra bilden av Norra Sverige i media och hos 
beslutsfattare. Bilden av norra Sverige har under lång tid präglats av 
felaktigheter och av klichéer kring en tärande, omodern landsända på 
tillbakagång. Det långsiktiga målet är att skapa en modern bild av norra 
Sverige där urbana kreativa miljöer, lyfts fram och synliggörs i media 
och gentemot beslutssverige. Vi behöver sakligt, med hjälp av bl.a. statistiska 
underlag synliggöra vad de fyra nordligaste länen betyder för Sverige. 
Norrland behöver förnya och synliggöra sitt erbjudande till övriga Sverige.

Fler jobb till Luleå
Luleå kommun är finansiär till projektet "Fler jobb till Luleå”. Det 
tillväxtfrämjande arbetet är högt prioriterat i Luleå. Främst gäller det att 
underlätta för befintliga verksamheter att växa och utvecklas. 
Bostadsbyggandet har varit en flaskhals som nu börjar lätta. Med denna 
utveckling kommer fokus tydligare att riktas även mot insatser som skapar 
fler arbetsplatser och fler jobb. Det handlar om proaktivt arbete för att locka 
myndigheter och fler företag att lokalisera hela eller delar av sin verksamhet 
till Luleå. Vidare ska de nya arbetstillfällen som skapas vara attraktiva för 
både kvinnor och män och också attrahera unga vuxna.

Påverkansarbete Boden-Luleå
För att kunna nå de uppsatta målen om en gemensamfolkmängd om 115 000 
st invånare, 5 miljarder i investeringar och 5000 st nya arbetstillfällen till år 
2026 behöver en långsiktig strategi för 2018-2026 arbetas fram. 

Tillväxtkonferens i anslutning till KPN Grand Prix – Schaatsen Luleå
Den holländska skridskotävlingen KPN Grand Prix har valt att förlägga 
tävlingen KPN Grand Prix till Luleå. Tävlingen äger rum den 22 och 24 
februari 2018. I samband med tävlingen anordnas en tillväxtkonferens samt ett 
antal kringaktiviteter den 23 februari.
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Syftet med projektet är att förstärka bilden av Luleå som en attraktiv 
destination framför allt gentemot besöksnäringen och andra närliggande 
branscher så som restaurant-, vintersport-, kultur- och evenemang, 
friluftsmedia etc.  Luleås varumärke ska stärkas i syfte att attrahera 
investerare och arrangörer inom ovan nämnda branscher. Samarbeten mellan 
aktörer ska initieras. Viktiga nätverk ska underhållas och utvecklas. 
Affärssamarbeten ska uppstå.

Emma Aludden
Samhällsstrateg stadsutveckling

Beslutet skickas till
Kvalitet och samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Kommunikationskontoret
Luleå Näringsliv AB
Kommunledningsförvaltningens kansli
Stadsbyggnadsnämnden
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Bidrag till VildaKidz
Ärendenr 2017/1439-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 250 tkr till föreningen VildaKidz 2017,
medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
VildaKidz är en ideell förening med syfte att utveckla och förbättra stöd till 
barn och unga och deras föräldrar i form av kostnadsfria aktiviteter. 
VildaKidz vill vara ett lättillgängligt komplement till socialtjänstens stöd. 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 280 att finansiera verksamheten 
med 250 tkr/år under 2017-2019.

Denna ansökan avser 250 tkr år 2018 och syftar enbart till att möjliggöra extern 
och hållbar finansiering utöver kommunens beslutade finansiering. Bidraget 
är avsett till lön för två personer. 

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
VildaKidz
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Ansökan om bidrag till VildaKidz

VildaKidz växer så det knakar och aktiverar nu över 3 000 barn och unga per år genom 
200 kostnadsfria aktiviteter. Under 2017 kommer vi exempelvis att hjälpa över 10 000 med 
mat och julklappar, vi stöttar vid alla högtider, både svenska högtider men även icke 
svenska högtider som tex Eid.

Vi vill vara ett lättillgängligt komplement till socialtjänstens stöd till barn och unga och 
deras föräldrar. Syftet är att verka för ett gott liv för alla barn i Luleåregionen och skapa 
förutsättningar för att ge alla likvärdiga möjligheter.

Det är jättekul att VildaKidz har blivit en sådan succé, men samtidigt jättetråkigt att vi 
behövs. Det finns många barn och unga i vårt samhälle som mår riktigt dåligt och som 
lever i utsatthet och i dagsläget kan vi inte hjälpa alla som söker till oss pga. vår egen 
tidsbrist – det vill vi ändra på.

Att ALLA är välkomna till oss gör att vi får naturlig integration utan att hamna i fällan - vi 
och de.

Vår uppfattning är att det finns ett stort antal som söker sig till oss som lever i utsatthet, 
men som inte vill söka sig till Soc för att få hjälp, då lider de hellre i tysthet – det är en 
skam för dem. Alla barn har inte likvärdiga förutsättningar, det finns stora skillnader i 
socioekonomiska villkor mellan olika grupper.

Eftersom vi ALLTID blandar alla våra grupper med ”behövande” och ”icke behövande” 
behöver INGEN känna sig utpekad eller utesluten.

Genom beviljande av den här ansökan hoppas vi kunna öka vårt engagemang för utsatta 
barn och unga.

Övergripande strategi och syfte: 
VildaKidz övergripande syfte är att utveckla och förbättra stöd till barn och unga och deras 
föräldrar i form av kostnadsfria aktiviteter och hjälpa till med det som behövs. Vi vill vara 
ett lättillgängligt komplement till socialtjänstens stöd till barn och unga och deras föräldrar. 
Syftet är att verka för ett gott liv för alla barn i Luleåregionen och skapa förutsättningar för 
att ge alla likvärdiga möjligheter.
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Våra tankar och arbetssätt utgår från barnkonventionens fyra områden; lika värde, liv och 
utveckling, barns bästa och delaktighet. Barnkonventionen är styrande för VildaKidz alla 
beslut. Det innebär att VildaKidz verksamheter har en viktig roll när det gäller att medverka 
till att barn och unga tillförsäkras goda uppväxtförhållanden genom att vara med i 
VildaKidz gemenskap.

En viktig utgångspunkt i strategin är att VildaKidz stöd är lättillgängligt. Det innebär att det 
ska finnas flera olika aktiviteter, både för barn och unga, men också för hela familjer.

Syftet är att ge stöd i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka en ogynnsam 
utveckling hos barn och unga. Information om VildaKidz arbete för barn och unga 
kommuniceras ut till medborgarna i stor omfattning. Syftet är att sprida kunskaper om 
utsatta barns situation och att skapa en gemenskap där ALLA känner sig välkomna.

Har de unga en meningsfull fritid så påverkas deras hälsa, personliga utveckling och 
förståelse för omvärlden på ett positivt sätt. Aktiviteterna bidrar till värdefulla möten mellan 
olika generationer, mellan unga från olika miljöer och från olika sociala grupper. Givande 
aktiviteter och positiva möten mellan unga och vuxna skapar en kreativ miljö där unga 
stärker sin framtidstro och får möjlighet att förverkliga sina drömmar..

Framåtsyftande planer:
 Uppsökande arbete för barn och unga direkt i skolan. Vi tänker oss att det sker 

bland annat genom ett aktivt uppsökande arbete för barn och unga i åldrarna 6 - 18 
år i samverkan med skolor och boenden för ensamkommande. Syftet är att i större 
möjlighet att fånga upp utsatta barn i ett tidigt skede samt att inte alla barn har 
föräldrar som engagerar sig i att söka aktiviteter och då kan barnen få den 
informationen själv. Under 2017 har vi hittills besökt ca 150 föräldramöten men får 
att nå barnen så anordnar vi vilda timmar direkt i klassrummen där vi lyfter ämnet 
att man ska vara en bra kompis och varför man ska vara snäll. Vi delar även ut 300-
500 kg frukt runt om på Luleå Kommuns skolor varje vecka.

 Införa ett Mentorskap, involvera seniorer som är ensamma och som vill hjälpa. 
Många barn och unga behöver extra stöd. Vi har under 2017 inlett arbetet 
VildaSeniorer vs VildaKidz och det har mottagits med varm hand från båda håll.

 VildaKidz samarbetar gärna med kommunen i andra frågor också, se 
frågeställningar längre ner i ansökan. Vår styrka är att vi är väldigt flexibla, väldigt 
snabba och handlingskraftiga, vi kommer även i fortsättningen att se möjligheter 
istället för hinder.

 Införa en önskedag & önskekalas. Under 2017 har vi samarbetat med Facebook för 
att kunna göra önskedagar och 987 önskningar har vi uppfyllt innan 2018. Kalasrum 
och Skattkammare finns nu i vår lokal. Här kan man även hämta presenter så att 
man slipper tacka nej till kalasinbjudningarna för att man inte har råd att köpa en 
present.

 Att hela tiden stimulera lust till kulturutveckling genom att anordna flera olika prova 
på-aktiviteter.

Vår stora vision är att göra VildaKidz till ett Sverigekoncept där alla kommuner tar efter vår 
verksamhet och låter eldsjälar som vill och kan göra skillnad.
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Men även ett Luleå som är mer jämställt, har jämlika förutsättningar för hälsa, fritids 
aktiviteter och trygga & goda uppväxtförhållanden med närvarande vuxna.

Uppföljning och återkoppling:
VildaKidz utvärderar alltid aktiviteterna så att vi hela tiden gör det som intresserar barn och 
unga och att barn och unga blir delaktiga genom att komma med idéer. Alla olika delar av 
vad VildaKidz gör ska finnas definierade med tydliga uppdrag. Med utgångspunkt från 
dessa uppdrag ska sedan verksamhetsutveckling ske kontinuerligt och på ett strukturerat 
sätt.

Stor vikt ska läggas vid att följa upp VildaKidz insatser. Nyttan med insatserna ska 
utvärderas och säkerställa att stödet till barn och unga förbättrar deras livssituation. Även 
hur medlemmarna upplever kvaliteten ska sammanställas på generell nivå och bli 
underlag för vidareutveckling av verksamheten. Aktiviteter följs upp och redovisas 
regelbundet till kommunen tillsammans med särskilda nyckeltal som visar om utvecklingen 
går åt rätt håll.

Vi redovisar dessutom offentligt varje dag vad vi gör och för vilka vi gör det via vår 
hemsida & Facebook, allt sker öppet och kan följas upp av alla som vill.

Mål och genomförande 2018
Under 2018 ska VildaKidz hjälpa minst 3 000 barn och unga genom att:

 Erbjuda totalt ca 200 aktiviteter.
 Helgaktiviteter varje vecka och vid högtider såsom jul & eid.
 Aktiviteter på samtliga skollov.
 Nio sommarkolloveckor. Vi varvar övernattningskollon med dags aktiviteter och 

familjeaktiviteter så att det ska passa så många som möjligt.
 Under julen kommer vi att hjälpa minst 10 000 barn & unga med julklappar & mat.

Föreningen strävar dessutom efter att:
 
Vara en självklar kontakt för barn och unga som har det svårt på något sätt 
Ha aktiviteter som stämmer överens med många olika individers intresseområden 
Kunna erbjuda ett stort utbud av kostnadsfria aktiviteter 
Erbjuda ekonomiskt bidrag till aktiviteter som kostar pengar när inga pengar finns 
På ett pedagogiskt sätt belysa vikten av att vara en god kamrat. 
Ha en hälsosam profil som uppmuntrar till fysisk aktivitet. 
Ge förutsättningar för fler barn att må bra nu och i framtiden. 
Fostra goda sociala vanor med ett demokratiskt arbetssätt. 
Ge tid för lärande och utveckling. 
Öka lusten att prova något nytt.
Utveckla fritidsintresse och stimulera till nya fritidsvanor. 
Ett forum för umgänge över åldersgränser. 
Sänka trösklar in till fritidsaktiviteter genom att underlätta deltagande. 
Ge utrymme för varje individ att känna sig duktig.

Samarbetspartners:
Idag är VildaKidz väl förankrade och kända för olika instanser som hjälper barn och unga 
tex Socialförvaltningen, Föräldrasupport,  ABC, Rädda Barnen, flyktingmottagningar/hem, 
Kvinnojouren, Tjejjouren, Freda, kyrkor, skolsköterskor, rektorer m.fl.
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Föreningen samverkar också med ett stort antal privata aktörer. VildaKidz är helt beroende 
av sponsorer och har idag bra stöd av Luleås näringsliv.

Hur kommunicerar VildaKidz: 
Föreningen kommunicerar i huvudsak genom Facebook, men även genom blogg/ hemsida, 
annonsering, affischer/informationsblad och genom uppsökande verksamhet. VildaKidz 
försöker synas på alla publika evenemang i kommunen såsom, Kulturnatten, Hertsödagen, 
Tunadagen, Musikens Makt, Luleå Hamnfestival osv.

Ansökan om bidrag:
Vi ansöker om ett totalt bidrag på 500 000 kr för 2018. 250 000 kr av dessa är ett 
engångsbidrag för 2018 och syftar enbart till att möjliggöra extern och hållbar finansiering. 
Bidraget är avsett till lön för oss båda som verkar inom VildaKidz för att vi själva ska hitta 
finansiering för att kunna driva VildaKidz på heltid och slippa heltidsarbete på sidan av.

VildaKidz är ingen dagslända, utan vi önskar att detta görs på prov i ett projekt på 1 år 
med möjlighet till förlängning om bägge parter önskar det.
Alla andra kostnader täcks via VildaKidz som vi driver vidare helt ideellt.
Vi har fört bok från dag ett och allt är öppet för allmänheten att granska – inga oklarheter 
ska finnas vart pengarna går. KPMG är våra revisorer sedan 2016.
Vår budget ändras hela tiden beroende på de olika sponsorbidragen vi får in och vad 
sponsorerna har för motprestationskrav och önskningar.

Vad kan vi erbjuda kommunen förutom de 200 aktiviteterna vi redan gör;
Luleås vision med; Alla jämlika, Rum för möten, Plats för mer, Allas ungas medskapande, 
Start och uppväxt för alla, Alla tillsammans, Allas röst, Alla ungas väg till arbete mm delas 
av oss vildingar, vi vill samma saker.
Kommunen har i sin vision att erbjuda kostnadsfria & subventionerade kultur- och 
fritidsaktiviteter och att de ska ske under alla årstider och rikta sig till barn och unga, det är 
bra men det görs för lite, det visar våra siffror. Vi har alltid fullbokade aktiviteter.
Att skapa förutsättningar för möten mellan unga är så viktigt, de är de som är vår framtid. 
Här är det väldigt viktigt att vi får in de icke svenskfödda i vårt samhälle. Vi behöver 
invandringen för att Luleå ska kunna växa och utvecklas men då måste vi ta hand om dem 
från starten – annars flyttar de. Hos oss blir det möten och en naturlig integration.
Aktiviteter/evenemang, bredd och spets inom prova på kultur, idrott, uteliv & miljö. 
VildaKidz täcker in alla olika smaker så därför vill så många vara med oss, vi passar de 
flesta.
Vi skulle även kunna hjälpa kommunen med att rekrytera nya familjehem.
Trygga och goda uppväxtförhållanden är avgörande för barn & ungas hälsa och för 
folkhälsan på lång sikt. Långt ifrån alla har det, här gör vi skillnad utan att peka ut dem.
Allas röst – bygga upp ett långsiktigt demokratiarbete med ungas delaktighet, skapa ett 
ungdomsfullmäktige i kommunen. Vi hjälpa er, ni kan ta del av våra utvärderingar och de 
jobb vi gör på skolorna.
Vi kan bli ett inslag i Kommunens aktiviteter och se till att det alltid finns kostnadsfria 
barnaktiviteter på alla de evenemang ni gör. Vi har alltid kostnadsfria aktiviteter på 
samtliga skollov och täcker upp samtliga högtider då vi vet att det är då de mår som sämst.
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Vi skulle kunna ta hand om barnen medan tex Soc har ”utbildning/handledning” för 
föräldrarna, vi har hittills hjälpt flera familjer med ett ”annat tänk” så att de faktiskt klarar 
vardagen rätt bra – de behöver bara lite vägledning och tips och en stor dos uppmuntran. 
Eller att vi gör tvärtom, vi gör en VildaKidz aktivitet och bjuder in Soc och på så sätt 
avdramatisera det hela.
VildaKidz kommer åt de äldre ungdomarna och skapar en gemenskap för hela familjer, vi 
har blivit en mångkulturell mötesplats där ALLA är välkomna på lika villkor. Men vi har ett 
krav, du ska vara snäll och inte vara alkohol eller drogpåverkad när du är med oss. Här 
kan vi hjälpas åt att fånga upp de ungdomarna på ett tidigt stadium innan det slår över till 
ett tungt beroende.
Vi är öppna för det mesta, så vill ni ha vår hjälp eller “utnyttja” oss till nåt annat så hojta till, 
detta ska vara en win win situation både för er som Kommun och för oss Vildingar. Vi ser 
detta som ett långsiktigt projekt och fortsätter gärna efter de år/åren som projektet ska löpa 
för vi brinner verkligen för detta och tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad <3

Vilda hälsningar Anna & Stefan Karlsson
anna@vildakidz.se
076-7755068
www.vildakidz.se
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-11-19

 
2017/1424-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av projekt för direktflygsetablering Luleå-
London
Ärendenr 2017/1424-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 200 tkr (år 2018) till 

projekt för direktflygsetablering.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Swedish Lapland Visitors Board (SLVB) och Swedavia Luleå Airport har 
under lång tid arbetat med möjligheten att etablera ett direktflyg mellan Luleå 
och London. Uppstart skedde i projektet ”4-kantsprojetet” där kommunerna 
Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå var medfinansiärer.  Under det projektet 
byggdes det brittiska återförsäljarledet av turoperatörer upp.  Antalet 
kommersiella gästnätter från Storbritannien har fördubblats från år 2010 och 
idag har destinationen Swedish Lapland nästan 40 000 kommersiella 
gästnätter (merparten under vinterperioden). Direktflyg stärker 
destinationens konkurrenskraft och näringslivet ser en potential för utökade 
marknadsandelar med ett direktflyg från London.

I samband med att SLVB inväntar beslut från ett flygbolag ansöker föreningen 
om medfinansiering från Piteå-, Bodens-, Kalix-, och Älvsbyns kommuner 
(100 tkr), Norrbottens Handelskammare (25 tkr), Invest in Norrbotten (25 tkr), 
näringslivet i Norrbotten (265 tkr), övriga destinationer (400 tkr). 
Från Luleå kommun söks 200 tkr. SLVB finansierar projektet med 300 tkr. 
Finansieringen avser ett marknadsföringsprojekt.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Swedish Lapland Visitors Board, ekonomikontoret, Kvalitet & 
samhällsutveckling
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Okt 2017

Partnerskap för direktflyg London – Luleå Airport

Bakgrund
Swedish Lapland Visitors Board och Swedavia Luleå Airport, som gateway till hela regionen, 
har under lång tid arbetat med möjligheten att etablera ett direktflyg från London. Uppstart 
skedde i projektet 4-kantsprojetet där kommunerna Piteå, Älvsbyn, Boden och Luleå var 
medfinansiärer.  Under det projektet byggdes det brittiska återförsäljarledet av turoperatörer 
upp. I dagsläget har destinationen Swedish Lapland med koncentration runt ”4-
kantsregionen” ett väl uppbyggt nät av distributörer från brittisk marknad. Med detta som 
utgångpunkt har Swedish Lapland Visitors Board tillsammans med Swedavia bearbetat 
nätverksflygbolag för denna etablering. 

Direktflyg London – Luleå Airport
En direkt möjlighet har uppstått med ett europeiskt nätverksbolag för etablering av direktflyg 
mellan London och Luleå Airport under vintersäsong 2018/19.
Tidsperiod: december – tidig april.
Två rotationer per vecka. Torsdag/söndag eller fredag/måndag. 
Flygplats för avresa beror på slot-tid och är i det här skedet inte officiellt. 
Beslut fattas av flygbolaget i december. 

Möjligheter för regionen
Inresande besökare – Destinationen Swedish Lapland hade under 2016 nästan 40 000 
kommersiella gästnätter från Storbritannien, merparten under vinterperioden. En siffra som 
fördubblats sedan 2010.  Direktflyg stärker destinationens konkurrenskraft och vi ser en stor 
potential för utökade marknadsandelar med ett direktflyg från London.

Lokalbefolkning - Ett direktflyg två gånger per vecka till en internationell storstad ger en 
ökad attraktiv livsmiljö för regionens befolkning.  Med möjlighet att enkelt och 
kostnadseffektivt resa till Europa samt vidare ut i världen.

Näringslivet- Storbritannien är en viktig marknad för hela regionens näringsliv. Ett direktflyg 
ökar möjligheten till en nära och kostnadseffektiv affärsrelation med marknaden. Det ökar 
också närheten andra internationella marknader.

Marknadsinsatsinsatser
Swedish Lapland Visitors Board för dialog med Visit Sweden om insats om 15 % av totala 
kampanjkostnader, enligt inarbetad partnerskapsmodell.  
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Finansieringsmodell marknadspott
Swedish Lapland Visitors Board 300 000 kr
Övriga destinationer 400 000 kr
Luleå Kommun 200 000 kr
Piteå Kommun 100 000 kr
Kalix kommun 100 000 kr
Boden Kommun 100 000 kr
Älvsbyns kommun 25 000 kr
Invest in Norrbotten 25 000 kr
Norrbottens Handelskammare 25 000 kr
Besöksnäringsentreprenörer och övrigt näringsliv 265 000 kr

Totalt: 1 540 000 kr

Marknadsinsats Swedavia
Swedavia aktiverar sitt incentiveprogram och regionala stöd för nya etableringar. Detta 
innebär subventionerade landningsavgifter och andra avgifter för flygbolaget under tre år. 
Därefter tar Swedavias incentiveprogram för minskade passageraravgifter vid. 
Swedavia aktiverar även marknadsstöd för flygbolaget. Insats matchas mot flygbolagets 
egna marknadsinsats.

Mål
En långsiktig etablering av ett nätverksbolag mellan London och Luleå Airport för stärkt 
konkurrenskraft och tillväxt för besöksnäringen och övrigt näringsliv samt för attraktiv livsmiljö 
med närhet till Europa för regionens befolkning.

Tidsplan
SLVB och Swedavia för nu en intensiv dialog för att få denna etablering till stånd.
Beslut från flygbolag väntas vid årsskiftet 2017/18.
En inriktning från kommuner/destinationer och övrigt näringsliv behövs så snart som möjligt. 

Övrig information 
I förhandlingen ligger en inriktning på en långsiktig etablering kopplat till regionens 
marknadsinsats. 

Flygbolagets namn är inte officiellt och därmed inte kommunicerat i underlaget. 
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2017/1350-2.4.3.3

Maria Bergman

Ansökan om finansiering av projekt praktikplatser och 
nyföretagarrådgivning
Ärendenr 2017/1350-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering.

Sammanfattning av ärendet
Nyföretagarcentrum Nord ansöker om 300 tkr från Luleå kommun för att 
arrangera nyföretagarutbildningar på lätt svenska och enskild rådgivning till 
utlandsfödda. Erbjudandet ska riktas bl.a. till arbetsmarknadsförvaltningens 
kunder samt inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Projektets budget uppgår till 
totalt 360 tkr.  Finansieringen om 60 tkr från Arbetsförmedlingen avser 
aktivitetsstöd till inskrivna som deltar. Projektperioden omfattar 2018-01-01 
till 2019-03-31.

Almi har statens uppdrag att bedriva nyföretagarrådgivning till personer med 
utländsk bakgrund. Almi erbjuder personlig rådgivning och praktiskt stöd 
från idéstadiet till företagsregistrering.  Med uppdraget att rikta särskilt fokus 
på målgruppen kommer Almi även att starta upp grupprådgivning på lätt 
svenska för målgruppen. Samtliga Almi-regioner har rådgivare som själva 
invandrat till Sverige och har utöver det en akademisk utbildning och egen 
erfarenhet från företagande. Almi kan därmed per telefon erbjuda inledande 
vägledning på många olika språk.  

Kvalitet & samhällsutveckling menar att insatserna i planerat projekt från 
Nyföretagarcentrum Nord överlappar med Almis. Vidare menar kvalitet & 
samhällsutveckling att det finns en risk att Almis företagarskola inte förläggs 
till Luleå om insatsen arrangeras via annan aktör.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Nyföretagarcentrum Nord
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
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Praktikplatser och nyföretagarrådgivning   
samverkan i syfte att bryta utlandsföddas utanförskap 

  
Samverkansparter: Nyföretagarcentrum Nord, Luleå kommuns 
Arbetsmarknadsförvaltning, Arbetsförmedlingen Luleå  
Koordinator: NyföretagarCentrum Nord 
Styrgrupp: Sven Lindahl, AMV, Daniel Nilsson Arbetsförmedlingen, Majvor Müller, 
NyföretagarCentrum Nord 
Period: 2018-01-01 till 2019-03-31 
Målgrupp: Utlandsfödda i Luleå kommun som vill starta företag   
 
Bakgrund  
Nyföretagarcentrum Nord, Luleå kommuns Arbetsmarknadsförvaltning och 
Arbetsförmedlingen i Luleå har under det senaste året samverkat på ett djupare plan och 
under arbetet har vi skapat oss en gemsam målbild av behovet som finns att integrera 
utlandsfödda i samhället. Alltför många utlandsfödda Lulebor står utanför samhället av olika 
anledningar, det gör att de saknar både egen försörjning och integrering i samhället. Det 
gäller individer av alla kön och i alla åldrar. Att inte kunna försörja sig själv skapar stora 
utmaningar och otrygghet genom utanförskap. Det är viktigt att bryta utanförskapet, alla 
behövs, och alla behöver känna sig behövda genom egenförsörjning.  
Vi behöver skapa ett sammanhållet och starkt samhälle med fokus på tillväxt genom 
strategisk och bred integrering av utlandsfödda. Många saknar en meningsfull tillvaro på 
grund av att det står utanför arbetsmarknaden, de kan inte språket, det finns stora kulturella 
skillnader och målgruppen ingår oftast inte i något ”svenskt” nätverk vilket också försvårar 
deras svenska språkutveckling. Den begränsningen gör att det är svårt att få anställning 
eller att öppna ett företag. Cirka 20 % av de utlandsfödda som kommit till Sverige har själv 
drivit ett eller har haft ett företag i familjen i sitt hemland. 
 
Idag förkommer diskussioner på högsta politiska nivå om att ändra regelverket till ett 
obligatoriskt kommunalt ansvar att anordna praktikplatser. Vi vill inte vänta tills om, eller när 
det sker, vi vill redan nu arbeta fram en färdig struktur för Luleå kommun. Att vänta på ett 
sådant ansvar innebär att många av de som i nuläget är behov av integration inte fångas 
upp och att utanförskapet hinner förstärkas och/eller permanentas medan åren går.   
Med anledning av det ovan behövs det riktade åtgärder för att både bryta utanförskapet och 
för att skapa tillväxt. 
 
Målgrupp och antal  
Cirka 700 utlandsfödda i Luleå som står utanför arbetsmarknaden eller de som är i 
sysselsättning idag men vill starta eget företag. 
 
Mål och syfte 
Samverkan ska leda till: 

• En långsiktig utbildningsmodell med parternas fokus på eget företagande  
• Ett kvalitetssäkrat arbetssätt som fångar upp alla utlandsfödda som önskar 

nyföretagarrådgivning / utbildning   
• Målgruppen ges ökad möjlighet till egenförsörjning och integrering   
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• Ökad tillväxt 
 
Metod  
1. Parterna ska i samverkan erbjuda obligatoriska praktikplatser på i första hand företag, 
men även inom Luleå kommun. Praktik leder till fördjupade kunskaper i svenska språket, 
ökad integrering och nya nätverk med framför allt infödda svenskar. 
 
2. Nyföretagarcentrum kommer att i samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen och 
samhällsorienteringen informera målgruppen om möjligheterna att delta i satsningen.    
 
3. Under pågående praktikperiod ska Nyföretagarcentrum Nord tillhandhålla start up 
utbildningar på lätt svenska och enskild rådgivning. Utbildning/information sker i olika steg 
under praktikperioden med obligatoriska krav på närvaro. Det sker i samverkan med 
banker, revisionsbolag, skatteverket, förebilder med flera - vi presenterar den svenska 
modellen. I utbildningen ingår regler och lagar, marknadsföring, budget, affärsplan, 
försäljning, moms, skatter etc. 
 
4. Mentorsprogram- de som önskar får en personlig mentor med erfarenhet från 
näringslivet, vilket är något som vi med kraft ska stödja. Validerad forskning påvisar att de 
nyföretagare som har en mentor lyckas bäst. 
 
5. Vi kommer även att arbeta med att skapa kanaler in till Migrationsverket för att redan nu 
få en bild av hur vi i framtiden kan erbjuda målet och syftet med samverkan till de som 
befinner sig i asylprocessen och som genom sin nationalitet anses ha goda chanser att få 
uppehållstillstånd.  
 
Finansiering 
Nyföretagarcentrum Nord ansöker om ett finansiellt stöd omfattande 300 tkr under angiven 
period. 
Finansiering tkr 
Luleå kommun  300 
Arbetsförmedlingen 60 

Totalt 360 
Kostnader   tkr 
Nyföretagarcentrum Nord   200 
Styrgrupp /senior advicer 60 
Arbetsförmedlingen arbetstimmar 60 
Externa föreläsare, lokala förebilder med 
utländsk härkomst 

40 

 Totalt  360 
 
Luleå 2017-10- 24 
 
 
Majvor Müller, ordförande Nyföretagarcentrum Nord 
majvor.muller@telia.com    mobil 070 325 43 43 
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Översyn av internhyressystem
Ärendenr 2017/1457-2.4.0.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ”Allmänna villkor för internhyra ” daterade 
2006-02-07 ersätts med ”Allmänna villkor för internhyran” daterad 2017-10-30, 
enligt bilaga och att Sveriges kommuner och landstings gränsdragningslista 
ska implementeras från 2019.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-07 § 180 att ge kommundirektören i 
uppdrag att genomföra en översyn av internhyressystemet. På uppdrag av 
kommundirektören har kommunledningsförvaltningen och stadsbyggnads- 
förvaltningen tillsammans med hyresgästerna genomfört ett översynsarbete 
som har inarbetats i ”Allmänna villkor för internhyra”.

Internhyressystemet ska ge incitament för lokaleffektivitet och styrning av 
efterfrågade lokaler. Systemet ska även skapa förutsättningar för en effektiv 
fastighetsförvaltning och ge en rättvisande kostnadsfördelning liksom en 
tydlighet i gränsdragning och roller mellan fastighetsförvaltare och hyresgäst.

Föreslagen revidering av ”Allmänna villkor för internhyra ” innebär två stora 
förändringar; dels att internhyresnivån från år två uppräknas med ett årligt 
index som föreslås vara samma som fastställs i budgetarbetet för 
inflationsuppräkning av förvaltningarnas budgetramar. Detta innebär ett 
ansvar för fastighetsförvaltningen att inom denna internhyra underhålla 
fastigheterna och vidmakthålla skicket. Endast tillkommande 
verksamhetsanpassningar som hyresgästen begär kommer att ge en ökad 
hyresnivå. Den andra större förändringen är att de externa hyresvärdarna 
tillämpar olika gränsdragningar vilket enligt nuvarande internhyressystem 
innebär att hyresgästen måste känna till vad som gäller beroende på 
hyresvärd. För att skapa enkelhet för hyresgästen föreslås att stadsbyggnads-
förvaltningen tillämpar samma gränsdragningslista och att avvikelser mot 
extern hyresvärds gränsdragning hanteras av stadsbyggnadsförvaltningen 
genom justeringar av internhyresavtalet. 

Behov finns att ersätta befintlig gränsdragningslista och förslaget är att börja 
tillämpa Sveriges kommuner och landstings (SKL) från år 2019. Ett arbete 
behöver göras under 2018 för att identifiera förändrat ansvar mellan hyresgäst 
och hyresvärd samt prissätta dessa. Justering av hyresnivåer kan bli aktuellt 
inför 2019.
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Beslutsunderlag
 Allmänna villkor för internhyra.

Susanne Rimpisalo
Avdelningschef ekononomicenter

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomikontoret
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Allmänna villkor för internhyra 
 

Uppdrag 

I reglementet för stadsbyggnadsnämnden framgår det att nämnden 

ansvarar för att inom kommunen samordna och tillgodose kommunala 

verksamheters behov av lokaler.  

 

 

Omfattning  

De allmänna villkoren omfattar alla lokaler inklusive blockhyrda boenden 

som Luleå kommuns stadsbyggnadsförvaltning upplåter till kommunala 

verksamheter, såväl egna som inhyrda. Internhyressystemet omfattar 

således inte enskilda bostäder. Dessa regleras i hyreslagen.  

 

 

Parter 

Ansvarig nämnd är stadsbyggnadsnämnden, och hyresvärd är 

stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

Primär hyresgäst är avtalstecknare, och representeras av ansvarig på 

verksamhetsnivå. Ansvarig nämnd är respektive nämnd/styrelse för 

verksamheten. 

 

Sekundär hyresgäst är den som nyttjar primärhyresgästs 

verksamhetslokaler på annan tid eller ytor som inte nyttjas av 

primärhyresgästen. 

 

 

Lokalplanering  

Verksamheten ansvarar för att prognosticera sitt lokalbehov.   

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens långsiktiga 

lokalplanering och ska regelbundet kalla primärhyresgästen till 

planeringsmöten. Vid dessa möten ska lokalplaneringen omfatta 

kommande lokalbehov samt planerat underhåll ur ett långsiktigt 

kostnadseffektivt perspektiv.  
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Verksamheten ska tydliggöra och dokumentera sitt långsiktiga och 

kortsiktiga lokalbehov. Stadsbyggnadsförvaltningen ska sammanställa 

verksamheternas samlade lokalbehov, ta fram ändamålsenliga alternativ 

och presentera konsekvensanalyser för berörda verksamheter.    

 

 

Lokalförsörjning 

Stadsbyggnadsförvaltningen ska svara för lokalanskaffning enligt de behov 

som verksamheten redovisar i sin planering. Lokalanskaffningsprocessen 

sker inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningen ansvar och bör ske i 

samverkan mellan parterna. 

 

Lokalanskaffningen kan lösas inom befintligt bestånd, genom ombyggnad, 

tillbyggnad, nybyggnad, köp eller inhyrning.  

 

Verksamheten ska godkänna erbjuden lokal innan beslut om anskaffning. 

Kostnader för utredningar med mera i samband med lokalförsörjnings-

processen ska belasta lokalinvesteringen och ingå i hyran om projektet  

realiseras. Om projektet inte realiseras ska kostnad upp till ett prisbasbelopp 

belasta stadsbyggnadsförvaltningen. Utredningar där kostnaden överstiger 

ett prisbasbelopp ska belasta respektive nämnd eller styrelse med hela 

beloppet.  

 

 

Investeringsbudget 

Nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad av lokaler 
Stadsbyggnadsförvaltningen sammanställer ett förslag till 

investeringsbudget som utgör underlag för investeringsförslag i den 

strategiska planen för stadsbyggnadsnämnden.  

 

Stadsbyggnadsförvaltningen ska lämna en preliminär hyreskalkyl per lokal.  

Nämnd/styrelse ska svara för att lokalhyran, enligt den preliminära 

hyreskalkylen, inarbetas i nämndens/styrelsens driftbudgetförslag. 

 

Budgeten för inredning/inventarier samt övriga verksamhetsutgifter ska 

upprättas av och sammanställas hos respektive nämnd/styrelse och ingår 

inte i internhyran.  
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Fastighetsägarens investeringar samt myndighetskrav 
Stadsbyggnadsnämnden/Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att 

budgetera för de investeringar som tillhör nämndens ansvarsområde.  

 

Primärhyresgästens investeringar samt myndighetskrav 
Nämnd/förvaltning ansvarar för att budgetera för investeringar och 

verksamhetsutrustning som tillhör respektive nämnds ansvarsområde. 

 

 

Lokalbank 

Byggnad, lokal eller del av uthyrningsbar yta som kan komma att frigöras 

vid tillämpning av internhyressystemet, överförs till en lokalbank.  

Lokalbanken finansieras via kommunbidrag och administreras av 

stadsbyggnadsförvaltningen.  

 

Följande alternativ är möjliga för uthyrningsbar lokal eller yta: 

 Uthyrning till annan intern hyresgäst 

 Uppsägning av inhyrda lokaler 

 Tillfällig avställning 

 Försäljning 

 Rivning 

 Uthyrning till nedsatt hyreskostnad efter beslut i kommunstyrelsen  

 

 

Hyresavtal 

Hyreskontrakt ska upprättas för all upplåtelse av lokaler. 

 

Hyreskontrakt ska upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och 

primärhyresgäst.  

 

 

Principer för uthyrning 

För egna lokaler ska internhyra första året beräknas utifrån 

självkostnadsprincipen.  
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I denna ingår: 

 

 Kapitalkostnad, som fastställs utifrån avskrivningstid och gällande 

internränta (faktisk kapitalkostnad första året) 

 Administrationskostnad 

 Driftskostnader, som beräknas per m² utifrån erfarenhetsvärden och 

energiprisutveckling fördelad per verksamhetstyp 

 Kostnader för felavhjälpande och planerat underhåll  

 

När det gäller underhåll klassificeras fastigheterna i tre grupper: UH 0-5, 

UH 6-20 samt UH 21- utifrån ålder och behov av planerat underhåll. 

Kostnader för underhåll ska beräknas per m² utifrån klassificeringen i 

enlighet med framtagna schabloner. 

 

Schablonerna uppräknas årligen utifrån index som fastställs i budgetarbetet. 

 

Hyresnivån från år två och framåt uppräknas med index som fastställs i 

budgetarbetet. 

 

 

Principer vid inhyrning  

Externt hyresavtal ska vara bilaga till internhyresavtalet. 

 

För hyresgäster i externt inhyrda lokaler gäller de villkor som finns 

inskrivna i avtalet med den externa hyresvärden, exempelvis avtalstid, 

uppsägningstid och förlängning, inklusive slutbetalning av 

ombyggnadsåtgärder och återställningskostnader. Om avvikelser till 

kommunens gränsdragningslista finns i det externa hyresavtalet ska 

hyresbeloppet justeras och hyresgästen har samma villkor som gäller för 

egna lokaler. 

 

För externt inhyrda lokaler ska internhyran revideras årligen enligt samma 

villkor som för det externa hyresavtalet. Därutöver tillkommer den externa 

hyresvärdens eventuella förbrukningsavgifter samt ett administrations-

påslag i enlighet med fastställt schablonbelopp.  
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Parternas åtagande för egna lokaler 

Stadsbyggnadsförvaltningen svarar för byggnadernas erforderligt skick, 

lokalernas funktion och tillgänglighet inom ramen för hyresavtalet.  

Övrigt ansvar mellan hyresvärd och primärhyresgäst regleras enligt bilaga 

”Gränsdragning”.  

 

 

Parternas åtaganden för externt inhyrda lokaler 

Stadsbyggnadsförvaltningen svarar för all inhyrning av externa lokaler. 

Inhyrningen ska ske i samråd med primärhyresgäst. Externt hyresavtal ska 

upprättas mellan stadsbyggnadsförvaltningen och extern hyresvärd. 

Primärhyresgäst skall godkänna inhyrd lokal innan inhyrningen sker. 

Stadsbyggnadsförvaltningen ska företräda primärhyresgästen mot den 

externa hyresvärden. 

 

Nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad av en inhyrd lokal ska regleras i 

hyresavtalet mellan stadsbyggnadsförvaltningen och den externa 

hyresvärden. Vid ombyggnadsarbeten ska stadsbyggnadsförvaltningen 

tillsammans med primärhyresgästen klargöra vad som är ombyggnads- 

respektive underhållsåtgärder med tillhörande kostnadskalkyl. 

 

 

Avtalstid  

Avtalstiden för externa lokaler ska framgå av hyresavtalet. 

 

Avtalstiden för interna lokaler är normalt 2 år. 

 

För nybyggda lokaler är hyrestiden 8 år, med 2 års förlängning. 

Innan om- eller tillbyggnad påbörjas ska hyresavtal tecknas.  
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Uppsägning 

Uppsägning av interna lokaler  
Uppsägning av hyresavtal för interna lokaler ska ske skriftligen senast nio 

månader innan avtalet går ut. Kortare uppsägningstid kan accepteras 

utifrån totalnyttan för kommunen.  

 

Uppsägning av externa lokaler 
Vid uppsägning av externt inhyrda lokaler ska uppsägning göras skriftligt 

av primärhyresgäst till stadsbyggnadsförvaltningen senast en månad före 

sista dag avtalet senast kan sägas upp enligt hyresavtalet med den externa 

hyresvärden. 

 

 

Avflyttning 

Avflyttning från lokal eller del av lokal ska regelmässigt ske vid hyrestidens 

utgång om uppsägning har skett enligt ovan. 

 

Hyresgästen får under löpande hyrestid avflytta från lokal eller del av lokal 

om annan hyresgäst finns som stadsbyggnadsförvaltningen har godkänt. 

Eventuell slutbetalning av ombyggnadstillägg eller kostnader för åter-

ställningsskyldighet betalas av hyresgäst. Detta gäller egna likväl som 

externt inhyrda lokaler om inte annat avtalats. 

 

Uppsagd lokal ska vara utrymd och städad av hyresgästen samt 

avflyttningsbesiktad av hyresvärden vid utgången av hyrestiden. 

Hyresgästen ska beställa besiktning av lokal från 

stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

Förlängning av hyresavtal 

Förlängning av avtalstiden för egna lokaler sker automatiskt med 2 år i 

taget om uppsägning inte sker. Förlängning av externt inhyrda lokaler sker 

automatiskt i enlighet med villkoren i det externa avtalet.  
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Andrahandsuthyrning 

Primärhyresgäst får hyra ut lokal eller del av lokal i andra hand till 

sekundärhyresgäst som stadsbyggnadsförvaltningen godkänt. 

 

Primärhyresgästen bestämmer hyresvillkoren och behåller hyresintäkterna 

av sådan andrahandsuthyrning. 

 

Primärhyresgästen ska stå för alla kostnader som uppstår i samband med 

andrahandsuthyrningen. Stadsbyggnadsförvaltningen upprättar avtalet 

mellan primärhyresgäst och sekundärhyresgäst.  

 

Primärhyresgästen ansvarar för och ersätter skador och onormalt slitage 

som förorsakas av sekundärhyresgäst. 

 

 

Samnyttjande av lokaler 

Med samnyttjande av lokal menas när två eller flera förvaltningar nyttjar 

samma lokal eller del därav.   

 

Korttidsuthyrning, det vill säga upplåtelse av lokaler, handläggs av 

primärhyresgästen.  

 

 

Användningssätt eller disposition 

Primärhyresgästen får inte utföra förändringar eller ändra användningssätt 

i fastigheten utan medgivande från stadsbyggnadsförvaltningen.  

 

 

Felanmälan 

Primärhyresgästen ska utan fördröjning underrätta 

stadsbyggnadsförvaltningen om iakttagna fel eller brister i lokalen.   

 

 

Onormalt slitage 

Primärhyresgästen är ersättningsskyldig för onormalt slitage.   
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Befintligt skick 

Lokalen hyrs ut i befintligt skick om inte annat har avtalats.  

 

 

Begränsningar i lokalanvändning 

Primärhyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyreskostnad eller 

kompensation för intäktsbortfall till följd av att hyresvärden låter utföra 

arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller för att utföra underhåll av 

lokalen eller fastigheten i övrigt.  

 

 

Ersättningslokaler och omställningskostnader  

Vid oförutsedd händelse ansvarar stadsbyggnadsförvaltningen för att 

tillhandahålla ersättningslokaler.  

 

 

Lokalvård 

Lokalvård ingår inte i hyran.  

 

 

Tvister 

Tvister som kan uppstå och som inte kan lösas mellan parterna hänskjuts till 

kommunstyrelsen.  
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Gränsdragningslista för kommuner 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förord 

Ansvarsgränsen mellan fastighetsorganisationerna och hyresgästerna är ibland oklar och 
kan orsaka irritation och missförstånd mellan parterna. Många kommuner har utvecklat 
egna gränsdragningslistor med varierande ambitionsnivå. Det finns även kommuner 
som helt saknar någon form av dokument som klargör ansvarsgränsen mellan fastighets-
organisationen och verksamheterna i lokalerna. 

I detta projekt har ett antal goda exempel på kommunala gränsdragningslistor samlats in 
och analyserats. En bruttolista, en gränsdragningslista i alfabetisk ordning, har tagits 
fram som en grund och hjälp för fortsatt bearbetning. I skriften finns även ett resone-
rande avsnitt kring grunderna för gränsdragningslistor, omfattning och användning. Ett 
antal knäckfrågor redovisas utifrån praktiska erfarenheter. Till skriften finns även ett 
antal användbara bilagor i form av goda exempel. 

Projektet har initierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för fastighets-
frågor. Skriften är författad av Farhad Basiri, iquest AB. Till sin hjälp har författaren 
haft en styrgrupp som medverkat i arbetet, bistått med material och lämnat värdefulla 
synpunkter. Styrgruppen har bestått av Sven Vordank, Malmö stad; Peter Egerfält, 
Gävle kommun; Camilla Sundin, Kalix kommun; Bernt Eklund, Tyresö kommun och 
Jonas Hagetoft, Sveriges Kommuner och Landsting. 

Magnus Kristiansson och Sonja Pagrotsky har på uppdrag av Sveriges Kommuner och 
Landsting varit projektledare. 
 
 
Stockholm i mars 2013 
 

 

Gunilla Glasare och Jan Söderström  
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad 
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Inledning 
Vilka funktioner och tjänster i en lokal ska bekostas av fastighetsägaren och vilka ska 
ingå i hyran? Frågan leder ibland till oenighet och konflikt. För att göra gränserna 
mellan ansvarsområdena tydligare har kommuner under många år arbetat med gräns- 
dragningsdokument. En tydlig gränsdragningslista preciserar vad som ingår i hyres-
gästens respektive fastighetsägarens åtagande.  

Syftet med gränsdragningen är att fördela ansvaret och kostnaderna mellan hyres-
gästerna i de kommunala lokalerna och fastighetsorganisationen på ett sätt som leder till 
de totalt sett lägsta kostnaderna ur ett koncernperspektiv, det vill säga för hela 
kommunen. 

Förhållandet mellan hyresgästen och hyresvärden påverkas dock även av andra 
styrsystem inom kommunen, exempelvis internhyra, budgetsystem och ersättnings-
system. 

Eftersom fastighetsägaren har ansvaret för att fastigheterna är i gott skick är det viktigt 
att inte släppa ifrån sig arbetsuppgifter som, om de utförs på ett icke professionellt sätt, 
kan påverka fastigheterna negativt. Detsamma gäller i de fall det är uppenbart ekono-
miskt rationellt att själv utföra arbetsuppgifterna då det uppstår samordningsvinster.  

Klokt utformade gränsdragningslistor bör: 

• Klargöra vad som ska utföras, vem som ska göra det och vem som ska betala. 
• Klargöra om åtgärden ingår i bashyran eller är ett tillägg. 
• Klargöra vem som ska betala investeringskostnader. 

I denna skrift1 kan du läsa mer om grunderna för gränsdragningslistor, hur man kan 
resonera kring var ansvar ska ligga och om vanliga frågor som ofta leder till diskussion 
(kapitel 1-3). Som bilaga finns även en bruttolista i form av ett Excelblad. Filen kan 
laddas ned från webben, via www.offentligafastigheter.se (under rubriken gräns-
dragning), eller via webbutik.skl.se. 

Excelbladet innehåller två delar, dels en alfabetiskt sorterad lista med möjlighet till 
filtrering och dels en förenklad lista. Vår förhoppning är att dessa listor ska utgöra ett 
bra stöd för de som vill arbeta med gränsdragningslistor. Det är dock viktigt att påpeka 
att ansvarsfördelningen (hur kryssen är satta) behöver justeras för respektive organisa-
tion, det är inte en instruktion eller rekommendation. I kapitel fyra beskrivs bruttolistan 
mer utförligt. 

                                                           
1 Underlag till denna skrift är delvis hämtat från skrifterna Glasklar gränsdragning och 
Internhyra – rätt incitament för effektiva lokaler. 
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Gränsdragningslista för kommuner 5 

1. Grund för gränsdragning 
Vikten av en klar och koncis gränsdragning är beroende av hur formaliserad relationen 
är mellan hyresvärd och hyresgäst. 

I kommunerna har man idag på de flesta håll någon typ av internhyressystem. Ett av 
syftena med ett internhyressystem är att den som betalar hyran ska se den som en kost-
nadspost. Detta skapar en medvetenhet om vad det kostar att använda lokalerna och 
därigenom ett incitament att se över sin användning av lokaler. 

Upplägget med internhyror medför en del administrationskostnader, bland annat då 
hyresgäster förutsätts bygga upp en egen lokalplaneringskompetens. De interna trans-
aktionerna innebär ökad handläggning och medför kostnader, men huvudmännen räknar 
med att det lönar sig, eftersom ett synliggörande av kostnaderna för båda parter bidrar 
till att verksamheterna optimerar resursutnyttjandet, samtidigt som fastighetsenheterna 
blir mera professionella. 

Koncernnytta 
Arbetsfördelningen mellan hyresgästen och hyresvärden bör organiseras så att dubbel-
arbete undviks och att var och en gör det man är bäst lämpad för. Det vill säga det som 
respektive aktör har kompetens och behörighet för. Då kan samarbetet fungera bra till 
låga sammanlagda kostnader vilket leder till koncernnytta. 

Internhyressystem syftar bland annat till att skapa en medvetenhet och därigenom ett 
incitament att se över sin användning av lokaler. Ett internhyressystem ska leda till 
lägre lokalkostnader totalt sett för kommunen. För en kostnadsminskning krävs att 
systemet är effektivt och att de ansvariga för lokalplaneringen inom kärnverksamheten 
inte efterfrågar mer lokaler än nödvändigt. Om så är fallet bidrar internhyressystemet till 
koncernnyttan. 

Samtidigt som internhyressystemen har funnits en längre tid har flera kommuner 
konstaterat att det blir allt vanligare att hyresgästerna, med en pressad personalsituation, 
vill att fastighetsorganisationen ska avlasta dem genom att åta sig fler och fler arbets-
uppgifter. Hyresgästen vill med andra ord inkludera mer och mer i internhyran. Att 
kontinuerligt se över vad som ingår i bashyran är klokt, men utgångspunkten bör vara 
frågeställningen om vad som är klokt ur totalekonomisk synvinkel, det vill säga kon-
cernnyttan. För att internhyressystemen ska fungera krävs att det är klarlagt vad som 
ingår i hyran och att gränsdragningen är baserad på ett resonemang där tjänsterna utförs 
av ”rätt person på rätt plats”. Med detta menas den organisation (egen organisation eller 
inhyrd entreprenör) som kan genomföra arbetet på det totalekonomiskt bästa sättet. 
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Gränsdragningslistans användningsområden 

Gränsdragningar förekommer i olika former under loppet av ett hyresförhållande. Det 
kan gälla olika intressenters förhållanden som behöver redas ut i anslutning till olika 
aktiviteter och skeden som berör olika delar av ett hyresobjekt. De förändringar som 
inträffar under resans lopp, medför dessutom att gränserna behöver definieras om flera 
gånger. 

I praktiken kan därför fastighetsförvaltningar behöva hantera flera gränsdragningslistor i 
förhållande till en och samma hyresgäst. 

Vissa aktiviteter, såsom avtalstecknande och verksamhetsanpassningar, kan mera 
liknas vid punktinsatser som omfattar ett fåtal personer. I anslutning till sådana akti-
viteter blir gränsdragningslistan ett protokoll, som gärna får bli så omfattande och 
detaljerat som omständigheterna medger. Vid eventuella oklarheter kan parterna gå 
tillbaka till protokollet och då är det bra om gråzonerna finns upptagna i protokollet. 

I anslutning till förvaltningsfasen är intressenterna däremot många, och då ska 
gränsdragningslistan vara så lättillgänglig och enkel som möjligt. 

Vad ingår i hyran? 
Det primära syftet med en gränsdragningslista är att precisera vad som ingår i hyran. 
Hyresgästen ska veta vad denne kan kräva och hyresvärden vilket åtagande som gäller 
gentemot hyresgästen. I hyran ingår att lokalerna tillhandahålls inklusive ett bas-
åtagande. Utöver basåtagandet kan hyresgästen också välja att köpa tilläggstjänster.  

Vanligen läggs gränsdragningslistan som bilaga till hyreskontraktet som ett förtyd-
ligande av ansvarsfördelningen. Dessutom förekommer det att hyresvärden tar fram en 
”kortversion” av gränsdragningslistan som på ett mer övergripande sätt går igenom 
gränsdragningen.  

Gränsdragningslistan kan även användas som hjälp vid upphandling av fastighets-
driften. I gränsdragningslistan anges vilka förpliktelser hyresvärden har mot 

Avtal 

•Ansvarsfördelning 
•Bashyra /tilläggstjänster 
•Bilaga till avtal 
•Hyresgästhandbok 

Förvaltning 

•Vem ansvarar för 
•Tillsyn 
•Drift 
•Underhåll & byte 

Verksamhets-
anpassningar 

•Vem utför? 
•Vem bekostar? 

Flytt 
•Vem 
äger 
vad? 
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hyresgästerna och vad som ingår i bashyran, samt vilka tjänster som kan debiteras extra 
om de beställts som tilläggstjänster av hyresgästen. 

Gränsdragning i byggprocessen och i förvaltningsprocessen 
När en fastighetsägare utför ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad för en hyresgäst 
(hyresgästanpassning) som senare ska använda lokalerna, är det självklart att det måste 
finnas en överenskommelse om vilka investeringar som ska bekostas av fastighets-
ägaren och vilka hyresgästen själv ska betala. I sådana sammanhang är det praktiskt att 
uttrycka ansvarsfördelningen i en gränsdragningslista.  

När en gränsdragning ska upprättas för ett unikt objekt är det praktiskt att utgå från en 
checklista som omfattar hyresvärdens basåtaganden, vilka inte är förhandlingsbara, och 
sedan komma överens om tilläggstjänster. 

Gränsdragning och hyreslagen 
I Sverige är det hyreslagen (som finns i kapitel 12 i jordabalken) som styr hyres-
förhållanden mellan fastighetsägare och hyresgäst. En grundregel i hyreslagen är att 
”det man äger har man fullt ansvar för (drift, underhåll, reparationer och utbyte) om 
inget annat sägs i hyresavtalet”. Lagen säger även att hyresgästen har en ”vårdplikt 
under hyrestiden”. Detta innebär att hyresgästen ska sköta den egendom denne hyr 
genom att bland annat städa och hålla rent i lokalerna samt påtala eventuella 
funktionsbrister för hyresvärden.  

Hur formaliserade hyreskontrakten är inom kommunerna varierar. Då kommunen själv 
är både hyresgäst och fastighetsägare blir den legala delen av ett hyreskontrakt en 
akademisk fråga, det vill säga de olika delarna i kommunen kan inte vända sig till 
domstol (hyresnämnden) vid interna tvister. Dock finns det poänger med att formalisera 
interna kontrakt utifrån hyreslagen och dess syn på gränsdragning. Se exempelvis hur 
man resonerar i Malmö i bilaga 5. 

Det är viktigt att ha kunskap om hyreslagen då de flesta kommuner både har en 
uthyrning och inhyrning till den privata marknaden. 

Miljöaspekter vid gränsdragning 
Det finns ett antal miljöaspekter som berör gränsdragningen. En fråga är vad som sker 
med inventarierna vid avflyttning från lokalen, vem äger vad och hur kan man åter-
använda inventarierna? Andra miljöaspekter berör till exempel skötsel och underhåll av 
inventarierna. Även om skötsel i de flesta fall inte behöver regleras särskilt, kan det vara 
bra att hyresvärden bifogar konkreta skötselråd så att inventarierna inte behöver bytas ut 
så ofta. Man kan i detta sammanhang även fundera på om skötselråden ska förtydligas i 
själva gränsdragningslistan eller om det är lämpligare att sammanställa informationen i 
ett separat dokument t.ex. i form av en brukarmanual. 

Gröna hyresavtal 
I allt fler hyresrelationer blir det aktuellt att arbeta gemensamt med miljö- och 
energifrågor. Ett sätt är att teckna gröna hyresavtal som då får viss betydelse för 
gränsdragningsfrågan och vem som tar ansvar för olika delar i miljö- och energiarbetet. 
Gröna hyresavtal är en bra plattform för bättre samarbete mellan olika delar av en 
organisation. De ger en god struktur och praktiska redskap för att hantera det 
gemensamma uppdraget – att värna miljö och klimat. 

Mer information om gröna hyresavtal finns i skriften ”Gröna avtal för ett bättre 
samarbete – En guide för hållbarhet i offentliga lokaler”.  
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2. Så här sätts gränserna! 
Här ges exempel på olika frågor som brukar leda till oenighet vid gränsdragningen 
mellan fastighetsägaren och hyresgästen. 

Vilka tjänster ska hyresvärden erbjuda hyresgästen? 
Ett exempel på denna diskussion är om lokalvård (städning) ska ingå i bashyran. Kraven 
på lokalvård formuleras oftast bäst av dem som är verksamma i lokalerna och därför bör 
lokalvården utföras eller upphandlas av hyresgästen. Samtidigt kan felaktigt utförd 
lokalvård leda till onormal förslitning av exempelvis golvmaterial och till och med 
skador på huset om städningen utförs med våta metoder där det borde vara torr städning.  

Andra exempel på service som hyresgästerna kan vilja ha som en del i basutbudet är:  

• tillsyn, service och reparationer av teknisk utrustning 
• att fastighetsägarens personal ska ansvara för upplåsning och låsning av 

ytterdörrar 
• att fastighetsägaren ska sköta om invändigt placerade blomlådor och akvarier 

Hur ska man då ställa sig till dessa frågor? Ska tjänsten utföras av fastighetsägarens 
personal och ingå i hyran? Ett möjligt svar är att det beror på vem som, sett ur ett 
koncernperspektiv, kan utföra arbetet till den totalekonomiskt lägsta kostnaden. Om 
service och reparationer av teknisk utrustning eller vård av blommor och akvarier alltid 
utförs av personal från ett specialföretag, beror svaret på om det är verksamheten eller 
fastighetsägaren som har de mest effektiva arbetsformerna för att anlita specialföretaget. 
På samma sätt kan man resonera om vem som ska låsa upp och låsa ytterdörrar. Vem 
gör det mest rationellt? 

Kraven på behörighet kan sätta gränsen 
Det är ganska självklart att en fastighetsägare inte överlåter på hyresgästerna att utföra 
tillsyn och service på hissarna i huset eller i elcentralen. I båda fallen finns det lagar och 
förordningar som stipulerar att det bara är personal med certifierad kompetens och 
behörighet som har rätt att utföra dessa arbeten. I praktiken kan det även vara så att 
externa entreprenörer anlitas då fastighetsägaren kanske saknar denna expertkompetens. 

Myndighetskrav kan sätta gränsen 
Det ställs stora krav på byggnader när det gäller miljö, säkerhet och funktion. 
Fastighetsägarna är skyldiga att kontrollera och besiktiga olika delar av fastigheterna 
regelbundet och rapportera till respektive myndighet att kontrollerna är utförda.  

Lagstiftningen kan föreskriva vilka arbetsuppgifter en fastighetsägare måste utföra. 
Myndighetskrav som är riktade mot fastighetsägaren ska också utföras av denne och får 
inte överlåtas på hyresgästen. På samma sätt kan det finnas regler för vad hyresgästen 
inte kan överlåta på hyresvärden, exempelvis arbetsmiljöansvar och delar av det 
systematiska brandskyddsarbetet. 

Gränsen när det gäller teknisk försörjning till verksamhetens 
utrustning 
Ytterligare ett område som diskuteras ofta är ansvaret för datakablar och anslutningar av 
hyresgästens utrustning. Om hyresgästen ska dra alla anslutningskablar och ledningar 
finns risk för skador på huset. Dessutom uppstår problem då hyresgästen ska återställa 
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lokalen i godtagbart skick vid utflyttning om borttagningen av kablar och rör innebär 
förstörande rivningsarbete. Om hyresvärden däremot ska ansvara för kablar och 
ledningar, var ska då gränsen dras? 

Ett möjligt synsätt är att dra gränsen så att huset blir maximalt flexibelt. Det vill säga 
hyresvärden ska ansvara för att huset är flexibelt nog att tillgodose krav på försörjning 
av det slag som nutida hyresgästaktiviteter kräver. Flexibiliteten innebär att huset är 
förberett för till exempel bredband och att varje ny hyresgäst därmed slipper utföra egen 
kabeldragning.  

Information till hyresgästerna 
För att gränsdragningen ska fungera som avsett är det viktigt att hyresgästerna känner 
till hur den ser ut. En viktig fråga blir då hur hyresgästerna kan informeras om gräns-
dragningslistan på ett bra sätt. 

Det finns inte något entydigt svar. Några menar att hyresgästerna lär sig var gränsen går 
efterhand då olika gränsdragningsfrågor diskuteras. Därför är det inte meningsfullt att 
försöka lära dem hur gränsdragningslistan fungerar innan en fråga blir aktuell. 

Andra är av uppfattningen att det är utomordentligt viktigt att gränsen är klar då 
hyresavtalet undertecknas. Därför är det klokt att gå igenom gränsdragningslistan för 
eventuell justering i samband med tecknandet av kontraktet. Om sedan frågor uppstår 
under hyrestiden tar man gränsdragningslistan till hjälp för att klara ut vad som gäller. 
Ytterligare ett sätt är att ta fram pedagogiska ”korta” listor för hyresgästerna (se bilaga 
sex och sju). 

Hur hanteras frågor där man inte är överens? 
Ibland uppstår lägen där det är oklart vem som ansvarar för vad. Kanske finns det inte 
upptaget i gränsdragningslistan eller så är man inte överens om hur det ska tolkas. Det 
kan också vara så att hyresgästen inte tycker sig ha fått tillräcklig information om 
gränsdragningen. 

Det första man gör för att lösa en sådan fråga är givetvis att diskutera vad som är 
rimligt. Går det att gemensamt konstatera om frågan hanteras i gränsdragningslistan 
eller inte? Hur bedömer man vad som är rimligt när det gäller kostnadsansvar och 
lämplighet att hantera frågan? Det är sällan meningsfullt att driva frågan hur långt som 
helst eftersom det i slutändan ändå belastar koncernens (kommunens) budget. En tum-
regel bör därför vara att undvika långdragna diskussioner om tolkningar av gräns-
dragningen. 

Här följer ett exempel på en kostsam gränsdragningsproblematik. I ett landsting hade en 
verksamhet under många år haft ett arkiv i källaren i en administrativ byggnad. När 
verksamheten skulle flytta uppstod frågan om vem som var ansvarig för arkivhyllorna 
och återställandet av källarlokalen. Å ena sidan kan arkivhyllor betraktas som inredning 
som hyresgästen har ansvar för. Å andra sidan är sådana hyllor ofta fast monterade med 
speciella lösningar för att flytta hyllorna och maximera utnyttjandet av ytan. Fastighets-
ägaren och hyresgästen diskuterade under en tid och kom överens om att dela på kost-
naden för återställande av lokalen. 
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3. Att fördela kryssen – så 
resonerar vi 
De flesta gränsdragningslistor är utformade som ”krysslistor”, det vill säga en lång lista 
på ansvarsområden där man sätter ett kryss i kolumnen för fastighetsägaren respektive 
hyresgästen. Att sätta kryssen på rätt ställe är en mödosam och ibland svår uppgift. 
Nedan följer några korta reflektioner kring detta arbete. 

Krav och finansiering i Kalix 
I Kalix är det vanligt att hyresgästerna ställer högre krav på den kommunala fastig-
hetsorganisationen än på de externa fastighetsägarna. De högre kraven består i att 
verksamhetsrelaterade åtgärder "borde ingå" i hyran som till exempel staket och 
lekutrustning.  

Kraven på fysisk tillgänglighet är en annan viktig fråga som ofta kommer upp till 
diskussion. I detta fall är det viktigt att kontinuerligt kommunicera med hyresgästerna. 
Den viktigaste stötestenen är hur åtgärderna ska finansieras. Hyresgästerna menar att de 
ska erbjudas tillgängliga lokaler och att det ska ingå i hyran. Detta är svårt att hantera 
för fastighetsorganisationen som har små ekonomiska möjligheter. Däremot är hyres-
gäst och fastighetsägare överens om att förändringar i en fastighet som t.ex. att sätta upp 
eller ta bort en mellanvägg ska bekostas av hyresgästen. De har också skapat rutinen att 
åtgärder utförs efter förvaltningschefens godkännande. Rutinen kom till efter en princip-
överenskommelse.  

Fastighetschefen i Kalix, Camilla Sandin, har en vision om att sammanställa allt som 
brukaren vill ha utfört, som betraktas som verksamhetsåtgärder, i ett dokument och 
överlämna till budgetberedningen som sedan kan besluta om finansiering. Dokumentet 
blir därmed ett komplement till övriga fastighetsplaner (underhållsåtgärder byggnader/ 
drift, underhållsåtgärder byggnader/investering samt underhållsåtgärder/mark). 

Intervju med Camilla Sandin, fastighetschef, Kalix kommun 

Ansvarslista för hyresgästerna i Malmö 
I Malmö stad2 förespråkas en ”Ansvarslista för hyresgästen”, där endast hyresgästens 
åtaganden tas upp. Denna används istället för de traditionella gränsdragningslistorna. 

Det är viktigt att tänka på att hyresgästen behöver fokusera på kärnverksamheten och att 
lokalfrågor därför måste kunna avhandlas på ett snabbt och smidigt sätt. Detta utan att 
nödvändiga åtgärder försenas på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen. Långdragna 
diskussioner kring hur avtalet ska tolkas bör undvikas!    

I Malmö ses gränsdragningslistan som ett förtydligande av vad som står i hyresavtalet, 
vilket i sin tur innebär att det måste finnas ett formellt hyresavtal i botten. Utan avtal 
ingen gränsdragning skulle man kunna sammanfatta det hela med.  

Grundregeln för ansvarsfördelningen är att man har fullt ansvar för det man äger. ”Fullt 
ansvar” innebär anskaffning, underhåll, reparationer och utbyte av anläggningen. Sedan 
används följande grundprinciper för att ta fram en ansvarslista: 

                                                           
2 För mer information se bilaga 5. 
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Enkelhet: Ansvarslistan innehåller enbart sådana anläggningar/inredning som 
hyresgästen ansvarar för och där hyresgästansvaret går utöver det som normalt ingår i 
hyresgästens vårdplikt. 

Tydlighet: Ansvarslistan får inte motsäga hyresavtalet och ska enbart innehålla sådana 
poster som är relevanta för det aktuella hyresobjektet och som inte redan omfattas av 
hyresavtalets standardrubriker.  

Praktisk genomförbarhet: Ansvarsfördelningen måste vara meningsfull och praktiskt 
genomförbar. Parterna ska inte behöva göra åverkan på varandras egendom för att 
fullfölja sina åtaganden. Där det inte är möjligt gäller att den som gör åverkan på annans 
egendom ska återställa det i ursprungligt skick. 

Förändringar under hyresförhållandet 
Om det sker förändringar under hyrestiden, till exempel om man behöver komplettera 
med viss inredning och annan lös egendom, ska detta dokumenteras. I förekommande 
fall ska ett tilläggsavtal upprättas. Det underlättar för parterna och förebygger 
diskussioner och oklarheter om vad som ska eller kan tas med den dagen man väljer att 
lämna lokalen. 

Intervju med Sven Vordank, strateg lokalförsörjning, Fastighetskontoret i Malmö stad  

Pedagogisk broschyr i Gävle 
En vanlig fråga i Gävle är att hyresgästerna har svårt att se skillnaden mellan in-
vesteringsfrågor och driftfrågor. Hyresgästerna har dålig kunskap om vad som ingår 
respektive inte ingår i hyran, det vill säga vad som ska betalas av fastighetsägaren och 
vad som ska betalas av hyresgästen. För att komma tillrätta med detta har man tagit 
fram en enkel broschyr som visar skillnaderna. 

Broschyren riktar sig till lokalhyresgästerna inom Gävle kommun. Den har tagits fram 
för att förklara skillnaden mellan underhåll och investering. Enkelt uttryckt ingår 
underhållsåtgärder i hyran till skillnad från en investering som resulterar i höjd hyra. I 
broschyren redovisas några exempel på planerat underhåll, avhjälpande underhåll, drift 
samt kapitaltjänst. Det ges också exempel på sådant som inte ingår i hyran, det vill säga 
investeringar. I broschyren förklaras även hur hyresgästerna ska gå tillväga vid önske-
mål om investeringar. Det framgår också tydligt vem som sköter vad (kontaktperson) 
när det gäller investeringar, planerat underhåll, avhjälpande underhåll samt drift. 

En generell gränsdragningslista som gäller alla lokaltyper har tagits fram. Tidigare 
fanns det fem olika. Den generella gränsdragningslistan togs främst fram för att göra det 
så enkelt som möjligt för de som arbetar med felanmälan. Det finns dock en del 
undantag som inte gäller för alla verksamheter. 

Några områden där det uppstår problem är el, data och bredband. Man försöker då göra 
gränsdragningslistan så enkel som möjligt. Även om det uppdagas att det är hyresgästen 
som ska betala för en reparation så erbjuder sig alltid fastighetsbolaget att beställa 
jobbet åt hyresgästen (via sina upphandlade entreprenörer). 

Intervju med Peter Egerfält, förvaltare, Gavlefastigheter 
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En snabbenkät 
I samband med ett föredrag om gränsdragningar, med ett tjugotal deltagare från 
fastighetsavdelningar och kommunala verksamheter runtom i Sverige, genomfördes en 
enkel enkätundersökning som berörde några gränsdragningsrelaterade frågeställningar. 

Svaret på frågan ”Upplever du att era gränsdragningslistor lyckas åstadkomma optimal 
koncernnytta med avseende på hur resurserna inom kommunen används” blev nästan 
entydigt nej, några kommentarer var: 

• I och med att verksamheten tycker att "allt" ska ingå, och om fastighets-
organisationen står för kostnaderna i de flesta fall, blir effekten att alla 
beställda åtgärder inte alltid är så genomtänkta. 

• Fastighetsorganisationen vill lägga uppgifter på hyresgästen som denna inte 
klarar av kompetensmässigt eller tidsmässigt. Fastighetsorganisationen vill 
hellre klara sin budget än se till det som är mest koncernnyttigt. 

• Det finns ett revirtänk och det är svårt att kommunicera gränsdragning för 
verksamhet. Det finns en otydlighet som skapar frustration och irritation ute i 
verksamheterna. 

• Det är en avvägning, gränsdragningslistan får heller inte vara på för 
övergripande nivå. 

• Verksamheten köper varor som sedan fastighetsägaren måste ta ansvar för och 
underhålla. I små kommuner har man ofta ingen fungerande inköpsorganisa-
tion vilket kan innebära dåliga inköp. 

• Tidigare har fastighetsorganisationen och hyresgästerna löst gränsdragnings-
problem från fall till fall och liknande gränsdragningstvister har dessutom lösts 
olika från fall till fall. Problemet idag är att backa tillbaka och enas om en ny 
tydlig lista. 

• För att nå koncernnytta behövs flera olika samverkande styrmedel. Relationen 
mellan lokalförsörjare och lokalanvändare regleras i styrdokument, lokal-
resursplan, internhyresavtal och gränsdragningslista. 

• Oftast är gränsdragningslistan en fastighetsägarlista. Det är fastighetsägaren 
som skapar den och denne vill gärna lägga över kostnaderna på hyresgästen 
trots att fastighetsägaren oftast har kompetensen. 

Stor-/skolkök, lekplatser och utemiljö, tillgänglighetsfrågor och systematiskt brand-
skyddsarbete angavs som exempel på särskilt krångliga och kostnadsdrivande poster när 
det gällde gränsdragningen mellan verksamhet och fastighet. 

Den diskussion som följde efter enkätundersökningen var nyanserad och konstruktiv, 
men ändå kunde stora delar av åsiktsutbytet sammanfattas med att verksamheterna ville 
att så mycket som möjligt skulle ingå i hyran, medan fastighetsavdelningarnas resone-
mang löd ”ni kan få vad ni vill, bara ni betalar vad det kostar.” 

Vissa frågor kanske borde lyftas till en annan nivå för att kunna lösas? Att represen-
tanter för verksamheter och fastighetsavdelningar ofta hamnar i låsta positioner kan vara 
ett tecken på brister i kommunikationen om hur internhyressystemet är tänkt att fungera. 
Parterna tolkar systemet på olika sätt och konstruktionen av internhyressystemet i sig 
gör att koncernnyttan uteblir. 
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4. Gränsdragningsmallen – 
ett praktiskt verktyg 
Gränsdragningsmallen är utförd i form av ett kalkylblad (Excel). Filen kan laddas ned 
från webben, via www.offentligafastigheter.se (under rubriken gränsdragning) eller via 
webbutik.skl.se. 

Formatet förenklar anpassning och distribution av gränsdragningslistor, men medför 
samtidigt en del begränsningar. Den mest påtagliga begränsningen är svårigheten att på 
ett dynamiskt sätt strukturera data och skapa relationer mellan raderna. Begränsningen 
innebär att det inte går att ha en enda databas som originalkälla (t.ex. i ett av arbets-
bladen), och sedan använda andra arbetsblad för att presentera vyer av denna databas 
med sortering enligt BSAB eller Aff. I praktiken innehåller filen två databaser utan 
inbördes kopplingar: 

• En alfabetiskt sorterad lista med möjlighet till filtrering 
• En förenklad lista 

Eventuella ändringar och tillägg som görs i endera databasen måste även stämmas av på 
andra ställen för att undvika motstridigheter. Användaren bör även, i samband med 
kompletteringar av listan med nya rader, vara uppmärksam på att de objekt som listan 
utökas med redan kan finnas med beskrivna med andra ord. Listan bör därför med 
jämna mellanrum gås igenom och i samråd med kontraktsparten rensas på eventuella 
motstridigheter. 

Förenklad lista (serviceguide) 
Gränsdragningsmallen innehåller flera hundra rader och trots att det digitala formatet 
möjliggör enkel distribution, kan den detaljerade listan med rätta anses svårtillgänglig 
sett ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv. 

Den ”förenklade” listan som tillhandahålls i bilaga 2, är tänkt att fungera som en 
populärversion av listan som är komprimerad och mera brukarvänlig, avsedd för 
kommunikation med verksamheterna. Denna förenklade lista bygger på samma princip 
som så kallade serviceguider som tagits fram inom vissa landsting och kommuner 
exempelvis Gavle och Tyresö. 

Den förenklade listan är även förvaltningsanpassad såtillvida att den beskriver ansvars-
fördelningen för vissa vanligt förekommande arbetsuppgifter (d.v.s. inte endast för 
objekten, som i den detaljerade listan). Genom att använda färgkoder för ansvars-
fördelning, blir listan ännu mera komprimerad och enklare att förstå. 

Den mall som tillhandahålls för den förenklade listan innehåller tre kolumner: 

• Kolumn A anger olika ansvarsområden. 
• I kolumn B anges om respektive ansvarsområde: 

o Åligger fastighetsägaren = F 
o Åligger verksamheten = V 

Exempel på serviceguider från Gavle och Tyresö finns som bilagor 
sex och sju. Exempel från Locum och Landstinget i Östergötland kan 
laddas ned som pdf-filer på www.offentligafastigheter.se, under 
rubriken Gränsdragningslistor. 
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• Kolumn C kan användas för gruppering av posterna i listan. Denna gruppering 
kan sedan användas för avsnittsindelning av innehållet i utskrifter. 

Färgkodningen av ansvarsområden sker per automatik (via funktionen för autoforma-
tering) utifrån vad som anges i kolumn B: F = svart, V = grönt. Genom att exempelvis 
ändra från "F" till "V" i kolumn B, ändras färgen i kolumn A automatiskt från svart till 
grönt. 

Om användningen 
Utöver grundsyftet, definitionen av vad som ingår i hyran, har mallen för gräns-
dragningslistan anpassats för att underlätta användning i projekt -och investerings-
skedet. Ett flertal kolumner finns tillgängliga för att förenkla teknisk och ekonomisk 
ansvarsfördelning även i projekteringsskedet. 

Tanken är att dessa kolumner ska användas vid behov, det vill säga döljas alternativt 
plockas fram beroende på tillämpningssituation. I grundversionen är dock samtliga 
kolumner synliga för att visa på de möjligheter som erbjuds. 

Förvaltarens verktyg 
Den fastställda projektspecifika gränsdragningslistan bör vara en av originalhand-
lingarna för projektet. För förvaltaren kan listan vara ett ”värdepapper” som påminner 
om vad som är hyresgästens respektive hyresvärdens egendom. 

Gränsdragning i vardagen 
Den förenklade listan är tänkt att användas som ett verktyg av både förvaltare och 
hyresgäst för att enkelt kunna reda ut eventuella oklarheter i ansvarsfördelning för de 
flesta vardagliga situationer. Det är viktigt att denna förenklade lista är uppdaterad mot 
baslistan med avseende på ansvarsfördelningen. 

Listans innehåll kan med fördel distribueras i form av en tryckt broschyr som är 
illustrerad och formgiven (se figur nedan) för att göra innehållet mera lättillgängligt. 

 

Figur 1. Exempel ur serviceguide från Landstinget i Östergötland 
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Bygg respektive utrustning 
Vad som är fastighet och byggnad bestäms främst av jordabalken, med stöd av lagen om 
kommunal redovisning och kommunalskattelagen. Definieringen av begreppet byggnad 
påverkas även av god redovisningssed. För fastighet och byggnad samt tillbehör till 
dessa har hyresvärden fullt ansvar, såväl ekonomiskt och tekniskt som juridiskt. 

Vid gränsdragning gäller att som byggnad behandlas inbyggnadsarbeten och installa-
tioner för utrustning fram till själva utrustningen. Själva anslutningen görs efter god-
kännande från hyresvärden på hyresgästens föranmälan. Anslutningen bekostas av 
hyresgästen. 

Utrustning kan anskaffas av hyresvärden, om hyresgästen så önskar. Hyresgästen 
ansvarar dock fullt ut för sin utrustning. 

Fastighetsägaransvar 
Hyresvärden ansvarar för fastighetsinvesteringar och för den säkerhet som kopplas till 
fastigheterna, byggnaderna och installationerna samt för drift och skötsel av dessa. 
Hyresvärden bör därför bl.a. ha kontroll över de fasta installationerna på fastigheten. 

I ansvaret ska även ingå att informera hyresgästen om vilka fastighetssystem som finns 
och vilka begränsningar dessa har. För att gränsdragningslistan och metodiken kring 
denna ska upplevas som en hjälp för både hyresvärd och hyresgäst bör den förankras 
hos hyresgästen. 

Baslista med BSAB 96 och Aff som grund 
Baslistan redovisar byggnadstillbehör, installationer och utrustning i ”gränsområdet” 
mellan bygg och utrustning vid till-, om- och nybyggnad. 

• Listan är i stort strukturerad efter rubriker/underrubriker i BSAB-systemet. 
• Listan tillhandahåller även struktureringsmöjlighet enligt Aff. 
• I baslistan upptas de föremål som är vanliga och representativa för de 

investeringsprojekt som hyresvärden normalt hanterar. 
• Baslistan är skapad i MS Excel och därmed enkel att uppdatera och revidera 

för varje enskilt projekt. 
• Listan är försedd med kolumner för det som är fastighetsanknutet (F) samt det 

som är inredning/utrustning (V). 
• En anmärkningskolumn kan användas för kommentarer av såväl allmän som 

projektspecifik karaktär, t.ex. hänvisning till drift- och skötselavtal. 
• Rätt använd ger listan för det specifika projektet entydig information om vad 

som är bygg och vad som är inredning/utrustning samt vad som ingår i varje 
parts ansvar. 

Apropå sorteringskolumnerna för BSAB respektive Aff-koder är det viktigt att 
användaren är medveten om skillnaderna mellan dessa system. BSAB-koderna 
betecknar byggdelar eller produktionsresultat, medan Aff-koderna avser olika 
tjänsteområden och de arbetsuppgifter som förknippas med respektive rubrik. 

Koderna inom BSAB avser byggdelarna, medan rubrikerna inom Aff avser 
arbetsuppgifter kopplade till byggdelar och utrymmen. 
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Aff-koderna har inkluderats i listan för att de organisationer som använder sig av avtal 
baserade på Aff, ska kunna tillämpa gränsdragningslistan på ett enklare sätt. 

Gränsdragningslistan är ett hjälpmedel för att definiera ett gränssnitt och en 
teknisk/ekonomisk ansvarsfördelning mellan fastighets- och verksamhetsområdet, samt 
definiera ansvaret för bygg respektive utrustning vid investering i byggprojekt. 

Baslistan omfattar de vanligaste fastighets- och byggnadsdelar som en markanläggning 
eller byggnad kan bestå av. Listan innehåller även byggnadstillbehör och inrednings-/ 
utrustningsföremål som ofta förekommer i gränslandet mellan bygg och utrustning/ 
inredning. 

Av baslistan framgår vilken karaktär varje föremål har. Till exempel är byggnadsdelar 
och andra fastighetstillbehör märkta med ett ”F”. För anskaffning och ägande av dessa 
ansvarar hyresvärden. 

Listan kan användas vid såväl interna som externa förhyrningar. 

Projektspecifik lista 
I början av programskedet ska, med utgångspunkt från ett rumsfunktionsprogram (RFP) 
och helst parallellt med att detta tas fram, baslistan gås igenom med hyresgästen för 
varje enskilt investeringsprojekt. Därvid gör parterna upp om vilka föremål i listan som 
ska ingå i projektet samt om det finns inrednings-/utrustningsdetaljer som hyresgästen 
vill att hyresvärden anskaffar och fakturerar.  

Genomgången ska resultera i en lista med enbart de föremål som rör det enskilda 
projektet. Listan är gjord i MS Excel eller motsvarande programvara och kan lätt 
kompletteras/reduceras och skrivas ut. 

En sortering enligt ovan görs lämpligtvis genom att kryssa i den icke namngivna 
kolumnen strax intill föremålsbeteckningarna för att därefter ta fram en avgränsad lista 
med hjälp av filterfunktionen i programmet. 

Kolumn Föremål 
”Föremålen” benämns av praktiska skäl inte i enlighet med BSAB 96 eller Aff i alla 
avseenden, och återfinns under de rubriker som ansetts mest adekvata i de fall valet har 
stått mellan flera möjliga rubriker. 

Om till exempel endast T3 står som Aff-kod, betyder det att det inte framgår vilken 
rumstyp eller verksamhet som avses. Rekommendationen är att från fall till fall välja 
"rätt" Aff-kod beroende på vad som avses och vilka föremål/utrymmen som berörs. 

I vissa fall har det dock ansetts motiverat att utöka Aff-koderna med koder som inte 
finns i Aff-standarden3. Dessa koder finns under fliken ”Aff-koder” i kalkylbladsfilen. 

Saknas föremål i baslistan kan en komplettering lätt göras. Glöm bara inte att 
komplettera i alla listor (se inledningsavsnittet för detaljer). 

 
                                                           
3 Med Aff-standard menas i detta sammanhang Aff Gränsdragningslista 06, tillgänglig 
via Svensk Byggtjänst. 

Baslistan ska ses som en mall, som ska anpassas för att på bästa sätt beakta 
koncern nyttan inom respektive kommun. Med andra ord ska den ansvars-
fördelning som återges i grunddokumenten inte tolkas på annat sätt än som 
en grundversion som kan och ska anpassas till situationen inom den enskilda 
kommunen. 
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Kolumn Fastighet F 
Med ett ”F” markeras redan i baslistan hyresvärdens långsiktiga strategi för vad som ska 
vara fastighetsanknutet och alltså ingå i hyresåtagandet. Det innebär också att hyres-
värden ytterst ansvarar för drift, underhåll och utbyte. Hyresvärdens kostnader ska 
täckas av hyran. 

Kolumn Verksamhet V 
Här anges med ett ”V” att det rör sig om inredning eller utrustning som hyresgästen 
anskaffar och i övrigt ansvarar för. Ansvaret omfattar även underhåll och utbyte samt 
avmontering och bortforsling vid avflyttning. 

Med ett ”Vb” anges om inredning/utrustning är byggnadsberoende och måste installeras 
av behörig entreprenör/installatör och/eller anslutas till byggnadens system. Anslut-
ningen görs efter godkännande från fastighetsförvaltaren på hyresgästens föranmälan 
och kostnaden betalas av hyresgästen. Alternativt låter fastighetsförvaltaren installera 
inredningen/utrustningen eller t.o.m. både anskaffar och låter installera inredningen/ 
utrustningen. För detta fakturerar hyresvärden därefter hyresgästen. Hyresgästen 
ansvarar för underhåll och utbyte samt demontage och bortforsling liksom att lokalerna 
återställs vid avflyttning. 

Byggnadsberoende inredning som kräver omfattande inbyggnad/installation och avses 
användas stadigvarande, kan hyresvärden åta sig att anskaffa och äga. I så fall anges 
detta i kolumnen för anmärkning. Värdet av anskaffningen och installationen kommer 
då att ingå i fastighetens värde och utgöra grund för hyresdebiteringen. Hyresvärden 
ansvarar för underhåll. Då reinvestering blir aktuell bör parterna pröva finansierings- 
och ägarfrågan vad avser den nya inredningen och komplettera avtalet. 

Kolumn Projekt 
Denna kolumn kan fyllas i med ”X” för att markera de föremål som ingår i ett projekt, 
istället för att använda den icke namngivna kolumnen strax till vänster. Alternativt kan 
kolumnen användas för att specificera projektnummer eller annan identifierande 
projektinformation för att skilja mellan föremål som ingår i olika delprojekt. 

Kolumner för förtydligande av ansvarsfördelning i anslutning till projekt eller vid 
förvaltningsuppdrag 
Om mallen används för att specificera ansvarsfördelningar i anslutning till projekt eller 
förvaltningsuppdrag, kan de tre kolumnerna under rubriken ”Ansvar vid projekt/ 
förvaltningsuppdrag”, användas för att specificera vilken av parterna som står för 
anskaffning, utförande respektive betalning för berörda delar. 

För att minimera risken för missförstånd, skulle den överordnade rubriken kunna 
justeras för att återspegla det aktuella tillämpningsfallet. 

De underliggande kolumnerna skulle lämpligtvis kunna fyllas i med förkortningarna 
”F”, ”V”, eller ”E” i de fall en entreprenör ansvarar för det aktuella momentet. 

Kolumn Kommentar 
Kolumnen kan användas för att vid behov dokumentera förtydliganden av ansvars-
fördelningen i anslutning till projekt och projektering. 

Kolumner för specifikation av projekteringsansvar (Beskrivs av) 
Med hjälp av dessa fem kolumner går det att specificera vilken part som ansvarar för 
projektering av aktuellt föremål. På så sätt blir det även möjligt att använda listan för att 
återge gränsdragningen mellan projektörerna och säkerställa att inga föremål glöms bort 
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i projekteringsskedet. Kolumnerna i baslistan använder beteckningarna A (arkitekt), E 
(el), K (konstruktör), M (mark) samt V (VVS). Det är naturligtvis möjligt att utöka med 
fler kolumner, ändra beteckningar alternativt dölja eller ta bort dessa kolumner om de 
inte fyller någon funktion i tillämpningsfasen. Ansvarsfördelningen specificeras genom 
att med ”X” markera för respektive föremål under lämplig kolumn. 

Kolumn Tillkommande kostnad 
Denna kolumn kan bli användbar när gränsdragningslistan används i projekt, 
exempelvis i anslutning till verksamhetsanpassningar. I dessa fall kan det redan finnas 
en överenskommelse mellan parterna, i form av en gränsdragningslista med ikryssade 
”F” och ”Vb” kolumner. När hyresvärden då i anslutning till ett projekt åtar sig att 
utföra ”Vb” kan i denna kolumn anges den eventuella kostnad som tillkommer för 
åtagandet. De ifyllda kostnaderna summeras direkt under rubriken ”Tillkommande 
kostnad”. 

Kolumn Anmärkning 
Denna kolumn kan användas för kommentarer och tillägg av information som inte 
framgår av de övriga kolumnerna. 

Kommentar kan avse hänvisning till drift- och skötselavtal eller att avvikelse görs från 
det normala. 

Förklaring av förkortningar 
Aff Avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster 

BSAB Byggandets Samordning AB 

FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer 
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Internhyra – rätt incitament för effektiva lokaler, SKL (2012) ISBN:  
978-91-7164-799-3  

 

Bilagslista 
1. Bruttolista 
2. Förenklad lista 
3. Aff-koder 
4. BSAB-koder 
5. Ansvarslista för hyresgästen – Malmö stad 
6. Gränsdragningslista 2013 – Gävle kommun 
7. Gränsdragningslista 2009 – Tyresö kommun 

 
  

Bilagorna kan laddas ner på www.offentligafastigheter.se (se under rubriken 
gränsdragning) eller på webbutik.skl.se (sök på skriftens namn). 
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Gränsdragningslista för kommuner 20 

Gränsdragningslista för kommuner 

Vilka funktioner och tjänster i en lokal ska bekostas av fastighetsägaren och vilka ska 
ingå i hyran? Denna fråga är inte alltid självklar. För att göra gränserna tydliga har 
kommuner under många år arbetat med gränsdragningsdokument. En tydlig 
gränsdragningslista preciserar vad som ingår i hyresgästens respektive fastighetsägarens 
ansvar.  
 
Syftet med gränsdragningen är att fördela kostnaderna mellan hyresgästerna i de 
kommunala lokalerna och fastighetsorganisationen på ett sätt som gör att kostnaderna 
blir så låga som möjligt ur ett koncernperspektiv, det vill säga för hela kommunen. 
 
I denna skrift kan du läsa mer om grunderna för gränsdragningslistor, hur man kan 
resonera kring var ansvar ska ligga och om vanliga frågor som ofta leder till diskussion.  
Som bilaga finns även en bruttolista i form av ett Excelblad. Excelbladet innehåller två 
delar, dels den alfabetiskt sorterad bruttolista och dels en förenklad lista. Vår 
förhoppning är att dessa listor ska utgöra ett bra stöd för dig som arbetar med 
gränsdragningslistor. 
 
Filen kan laddas ned från på www.offentligafastigheter.se (under rubriken gräns-
dragning), eller via webbutik.skl.se. 
 
 
 
Upplysningar om innehållet 
Magnus Kristiansson, magnus.kristiansson@skl.se  
 
 
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 
ISBN/Bestnr: 978-91-7164-938-6 
Text: Farhad Basiri, iquest AB 
 
 
 
 
 
 
Ladda ned på webbutik.skl.se.  ISBN 978-91-7164-938-6 
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LULEÅ KOMMUN  
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR
INTERNHYRA 1 (8)

Tekniska förvaltningen
Fastigheter

Lokalhandbok 2006-02-07

1. Omfattning

* Alla lokaler, såväl egna som inhyrda, som Luleå kommun Tekniska förvaltningen upplåter
till kommunala verksamheter skall omfattas av internhyressystemet

2. Parter

* Hyresvärd (HV) är Tekniska förvaltningen. Ansvarig nämnd är Tekniska nämnden (TN).

Primär hyresgäst (PHG) är hyresgäst som har den huvudsakliga verksamheten i lokalerna,
lika med kontraktstecknare, och representeras av ansvarig på institutionsnivå ex rektor,
enhetschef. Ansvarig nämnd är resp styrelse/nämnd (S/N).

* Sekundär hyresgäst (SHG) är hyresgäst som nyttjar andras verksamhetslokaler på tid som står till för 
fogande (ex Fritidsförvaltningens nyttjande av skollokaler)

3. Lokalplanering 

* S/N svarar för den egna verksamhetens lokalplanering genom utsedd lokalsamordnare.

* S/N:s långsiktiga och kortsiktiga förändrade lokalbehov anges i en rullande lokalplan som S/N 
redovisar till TN. Lokalplanen är ett planeringsinstrument som skall uppdateras kontinuerligt.

* TN sammanställer S/N:s lokalplaner och beräknar fysiska och ekonomiska konsekvenser.

4. Lokalförsörjning
TN svarar för lokalanskaffning enligt S/N:s redovisade behov. Lokalanskaffningsprocessen sker i 
nära samverkan mellan parterna.

* Lokalanskaffningen kan lösas inom befintligt bestånd, genom om- till- eller nybyggnad,
inköp eller inhyrning av lokaler.

* S/N godkänner erbjuden lokal före beslut om anskaffning.

* S/N svarar för att lokalanskaffningen behandlas i granskningsgrupp eller annat samverkansforum

* Kostnader för utredningar m m, i samband med lokalförsörjningsprocessen, skall belasta 
investeringen och ingå i hyran om projektet realiseras. Om projektet ej realiseras skall
kostnaden belasta Luleå kommun Tekniska förvaltningens driftbudget inom givna ramar.
Är större utredningar utförda på S/N's begäran och projektet ej realiseras får S/N stå för uppkomna 
kostnader.
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5 Investeringsbudget och investeringsplan

5.1 Ny- till- och ombyggnad av lokaler

* Verksamhetsansvarig S/N initierar via sin styrelse/nämnd de investeringar som tillhör dess ansvarsområde.

* S/N eller TN på uppdrag av S/N sammanställer förslag till investeringsbudget. Lokalplanen utgör underlag 
för investeringsförslag i investeringsplanen. 

* TN lämnar till S/N en preliminär hyreskalkyl per lokal.

* S/N svarar för att lokalhyran enligt den preliminära hyreskalkylen inarbetas i S/N:s 
driftbudgetförslag

* S/N budgeterar inventarier och övriga verksamhetskostnader.

* När budgetutskottet har behandlat budgeten innan behandling i KF, lyfts investeringsbudgeten för 
fastighetens kostnader över till TF.

* Budgeten för inredning och övriga verksamhetskostnader ligger kvar hos verksamhetsansvarig nämnd.

5.2 Reinvesteringar och myndighetskrav

* TF/TN lyfter till Budgetutskottet de investeringar som tillhör nämndens ansvarsområde enligt 
lokalhandboken och driftskonsekvensen för verksamhetens S/N. 

* TN lämnar till S/N en preliminär hyreskalkyl per lokal föranledd av reinvesteringar och 
myndighetskrav.

6. Lokalbank

* Byggnad/lokal eller del därav som kan komma att frigöras vid tillämpning av denna 
internhyresrutin överförs till en lokalbank. TN ansvarar för lokalbanken.  Följande alternativ är 
möjliga för lediga lokaler

1. Uthyrning till annan intern hyresgäst
2. Uthyrning till extern hyresgäst
3. Uppsägning av inhyrda lokaler
4. Lägga i malpåse (tillfällig avställning).
5. Försäljning
6. Rivning
7. Uthyrning till nedsatt hyreskostnad efter beslut av KS.
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7. Hyreskontrakt

* Hyreskontrakt upprättas för all upplåtelse av lokaler.

* Hyreskontrakt upprättas mellan HV och PHG.

* Hyreskontraktet omfattar hel fastighet eller del därav.

8. Hyresprincip

* För egna lokaler fastställs en internhyra baserad på självkostnad i vilken ingår nominella
kapitalkostnader, budget- och schablonmässigt avstämda kostnader för administration, drift, 
samt löpande och planerat underhåll. Driftkostnad per m² beräknas på erfarenhetsvärden
och energiprisutvecklingen fördelad per verksamhetstyp. Den planerade underhållskostnaden
per m² grupperas i tre grupper beroende på fastighetens ålder och skick. Hyran fastställs årsvis 
efter beslut i KS,
.

* För inhyrda lokaler fastställs internhyran till samma belopp som gäller enligt det externa 
hyresavtalet med tillägg för eventuella kapitalkostnader och därutöver tillkommer eventuella 
förbrukningsavgifter samt ett administrationspåslag om 6:34 kr/m2 (2006-års nivå) som för-
ändras enligt budgetdirektiv.

9. HV's åtagande för egna lokaler

* HV svarar för byggnadernas goda bestånd, lokalernas funktion och tillgänglighet inom
ramen för hyresavtalet samt KS-beslut

* HV's respektive PHG's ansvar för fastighet, inredning och utrustning regleras i detalj 
enligt bilaga ”Gränsdragning”, daterad 2002-04-24.                                       Bilaga 1

* HV's respektive PHG's ansvar för daglig tillsyn av fastigheten åligger
den som enligt hyresavtalet ansvarar för fastighetsskötsel.
Se ”Checklista för fastighetsskötsel”, daterad 2006-02-07.                                                                      Bilaga 2

9.1. Grundservice

Grundservice ingår alltid i hyresavtalet om ej annat anges i bilaga gränsdragning:
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9.2 Löpande underhåll
* Reparation och akut underhåll av beläggningar, gårdsbelysning samt ledningar i mark.
* Reparation och akut underhåll av installationer för el, vatten, avlopp, värme och ventilation.
* Reparation och akut underhåll (ej åverkan) av byggnad.
* Reparation av skadade glasrutor ersätts av vållande.
* Reparation efter inbrott och skadegörelse ersätts av vållande.

9.3 Periodiskt underhåll

* Periodiskt återkommande underhåll av byggnader, markanläggningar och installationer.

9.4 Drift

* Maskinell snöröjning, sandning och sopning.
* Gräsklippning.
* Tillsyn och underhåll av klimatanläggningar, hissar, fast brandskyddsutrustning, allmän 

tillsyn med egen personal eller entreprenörer.
* Skötsel av planteringar inkl häckar, buskar och träd.
* Uppvärmning.
* Sophämtning.
* Sotning.
* El- och vattenförbrukning. (Den som tecknar abonnemang svarar för att leveransen

ej avbryts).
* Sanering av skadeinsekter och dyl.
* Tömning och rengöring av gårdsbrunnar och avskiljare.
* Besiktningsavgifter, försäkringar och en grunduppsättning av cylindrar och nycklar.
* Ytterligare nycklar mot ersättning.
* För större objekt kan mediakostnader efter överenskommelse överföras på PHG.

10. HV´s åtaganden för inhyrda lokaler

* HV svarar för all inhyrning av externa lokaler. Inhyrningen sker i samråd med PHG. Externt 
hyreskontrakt upprättas mellan HV och extern hyresvärd.

* S/N skall godkänna inhyrd lokal före inhyrningen påbörjas.

* HV svarar för att företräda PHG´s intressen mot den externa hyresvärden.

* Ny-, till- eller ombyggnad av en inhyrd lokal föregås av en skriftlig beställning från TN till den 
externa hyresvärden. Vid ombyggnadsarbeten klargör HV tillsammans med den externa 
hyresvärden vad som är ombyggnads- respektive underhållsåtgärder.
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11. Avtalstid, uppsägning, frånträde, förlängning

11.1. Avtalstid

* Avtalstiden för egna lokaler är normalt 2 år.
* För nybyggda lokaler är hyrestiden 8 år, med 2 års förlängning.
* För om- och tillbyggda lokaler tecknas nytt avtal för hela fastigheten, avtalstid  4 år, med 2 års

förlängning. För nybyggda lokaler och lokaler som skall byggas om, börjar avtalstiden att gälla 
fr o m att lokalen är reserverad för HG.
För om- eller tillbyggnadsobjekt över 3 milj skall hyrestiden utgöra 6 år, med 2 års förlängning.

11.2. Uppsägning

* Uppsägning av externa objekt:
Vid uppsägning av externt inhyrt objekt skall uppsägning göras skriftligt av nyttjaren till TF
senast 1 månad före sista dag avtalet senast kan sägas upp till den externa fastighets-
ägaren.

* Uppsägning av interna hyresavtal skall ske skriftligen 9 månader före avtalstidens utgång.
Uppsägning ska sammanfalla med fastlagd budget.
Kortare uppsägningstid kan accepteras om särskilda skäl föreligger. HV avgör om kortare
uppsägningstid än 9 månader skall gälla.

11.3. Frånträde

* Frånträde av lokal eller del av lokal, sker regelmässigt vid hyrestidens utgång om upp-
sägning har skett enligt ovan.

* HG medges under löpande hyrestid frånträda lokal eller del av lokal om :

-  annan hyresgäst finns som HV godkänner är beredd att förhyra lokalen.

* Frånträder HG lokal eller del av lokal under löpande hyrestid förhandlar parterna om 
skälig reducering av hyreskostnaden.
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* Eventuell slutbetalning av ombyggnadstillägg eller kostnader för återställningsskyldighet
betalas av HG (gäller egna likväl som externt inhyrda lokaler).

* Uppsagd lokal (egen likväl som inhyrd) skall vara utrymd och urstädad av HG samt
avflyttningsbesiktad av HV vid utgången av hyrestiden. HG anmäler till besiktning.

* Detta är en förutsättning för att hyresavtalet skall upphöra. Om så ej är fallet förlängs
hyresavtalet erforderlig tid för egna lokaler. För extent inhyrda lokaler gäller bestämmelserna i det 
externa hyresavtalet.

11.4 Förlängning

* Förlängning av avtalstiden för egna objekt sker automatiskt med 2 år i sänder om uppsägning ej 
sker.

* Inhyrda lokaler. Externt hyresavtal ska vara bilaga till internhyresavtalet.

* För inhyrda lokaler gäller för hyresgäster de villkor, exempelvis avtalstid, uppsägningstid
och förlängning som finns inskrivna i avtalet med den externa hyresvärden, inkl slutbetalning 
av ombyggnadsåtgärder och återställningskostnader.

12. Andrahandsuthyrning

* PHG får hyra ut lokal eller del av lokal i andra hand till SHG. HV skall godkänna SHG.

* PHG bestämmer hyresvillkoren och behåller hyresintäkterna av andrahandsuthyrningen.

* PHG står för alla kostnader som uppstår i samband med andrahandsuthyrningen.

* PHG ansvarar för och ersätter skador och onormal förslitning som åsamkas av SHG.

13. Samnyttjande av lokaler

* Med samnyttjande av lokal avses när två eller flera förvaltningar nyttjar samma lokal
eller del därav, varaktigt under olika tider på dygnet. HV tecknar hyreskontrakt med PHG. 
Andrahandshyreskontrakt upprättas mellan PHG och SHG enl punkt 12.

* Korttidsuthyrning, dvs upplåtelse av lokaler för mötesverksamhet etc, kvälls- och helg-
verksamhet i gymnastiksalar, upplåtelse av aulor och gemensamhetslokaler, handhas av

* Fritidsförvaltningens uthyrningscentral. Andrahandshyreskontrakt upprättas mellan PHG 
och Fritidsförvaltningen enl punkt 12.
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14. Ombyggnader

14.1 Verksamhetsförändring

* De av HG önskade ombyggnaderna för att exempelvis funktionsanpassa lokalerna utföres av 
HV eller att HV beställer av extern hyresvärd, se punkt 10. Ombyggnadskostnaderna regleras 
via ett hyrestillägg.

14.2 Ombyggnad för anpassning till gällande lagar och regler

* HV lyfter de investeringar som tillhör deras ansvarsområde enl lokalhandboken.

* HG svarar för uppkomna driftskonsekvenser.

* All ombyggnad sker efter samråd mellan parterna.

15. Användningssätt, disposition

* PHG är skyldig att anmäla till HV om användningssättet för en lokal ändras eller om 
lokalernas disposition ändras, och hyresvillkor anpassas därefter.

16. Installationer

* PHG äger ej rätt att ändra installationer för ventilation, el, vatten, värme och dylikt eller göra 
nyinstallationer utan HV's medgivande.

17. Kundtjänst

* HG skall utan fördröjning underrätta HV om iakttagna brister på fastigheten och i lokal, 
samt omedelbart felanmäla funktionsfel till HV:s Kundtjänst.

18. Onormalt slitage m m

* HG är ersättningsskyldig för onormalt slitage på fastighet/lokal och HV:s merkostnader för 
åtgärder som HG utfört på ett icke fackmässigt sätt.
HV kan efter begäran, tillhandahålla utbildning av HG:s personal avseende skötsel
av ytskikt ,t ex  linoleummattor, trägolv etc.
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19. Oförutsedda kostnader

* Skulle under hyrestiden oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av:
- införande eller höjning av särskild för fastighet gällande skatt, avgift eller pålaga 
  som riksdag,  regering eller myndighet beslutar
- ombyggnadsåtgärd eller liknande på fastigheten som hyresvärden åläggs att utföra till 
  följd av beslut av riksdag, regering eller myndighet  se p 14.2

* Skall hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga ersättning till hyresvärden
för på lokalen belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för fastigheten. 
Ersättningen erlägges enligt reglerna om hyrans betalning.

20. Befintligt skick

* Lokalen uthyres, om ej annat avtalats, i enlighet med gällande lagar, allmänna villkor för 
internhyra och lokalhandbok.
Gäller ej förändring i verksamhet. (T ex utökad personbelastning av fastighet)

21. Tillfälligt avbrott

* Hyresgästen har ej rätt till nedsättning av hyreskostnaden för hinder eller men i hyresrätten
till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller för att 
utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt.

22. Lokalsamråd

* HV är sammankallande till regelbundna lokalsamråd i oktober med uppföljning i januari, 
kopplat till budgetprocessen. Vid dessa samråd ska lokalplaneringen omfatta kommande 
planperiod om 3 år, dock ur ett långsiktigt kostnadseffektivt perspektiv. HV informerar om 
pågående byggnadsarbeten, underhållsarbeten, driftstörningar m m som kan påverka hyres-
gästens verksamhet och hyresgästen har möjlighet att framföra synpunkter på service, inom-
husklimat, hyresnivåer  m m.

23. Lokalvård

* Lokalvård ingår ej i hyran. Tekniska förvaltningens städavdelning kan utföra lokalvård enligt 
separat överenskommelse med respektive hyresgäst.

24. Tvister

* Tvister som kan uppstå mellan parterna om tolkning och tillämpning av hyresavtal, allmänna
villkor och gränsdragning hyresvärd - hyresgäst hänskjutes till kommunstyrelsens arbetsutskott
för avgörande.
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2017/922-1.3.2.3

Birgitta Nilsson

Yttrande över granskningsrapport avseende 
korruptionsförebyggande åtgärder
Ärendenr 2017/922-1.3.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att mutor, otillbörliga förmåner och jäv ska 

utgöra en del av internkontrollen för 2018.
2. Samtliga nämnder/ styrelser ska i sina rutiner för intern kontroll 

särskilt beakta risken för mutor, otillbörliga förmåner och jäv när den 
årliga riskbedömningen av verksamheten görs. 

3. Samtliga förvaltningschefer och vd:ar ska i sitt uppdrag se till så att 
samtliga chefer inom förvaltningen/ bolaget och nämnd/styrelse 
utbildas i ämnet. 

4. Personalkontoret ges i uppdrag att komplettera introduktionsmall för 
medarbetar med vad som gäller beträffande korruption och mutor.

5. Vid översyn och framtagande av styrande dokument skall alltid risken 
för mutor, otillbörliga förmåner och jäv beaktas och vid behov 
inarbetas i dokumenten.

6. Kommundirektören uppdras att upprätta och kommunicera en 
särskild rutin för rapportering av misstankar om korruption och andra 
oegentligheter.

7. Kommundirektören uppdras att utarbeta och implementera rutiner för 
oberoende och objektiv utredning av misstänkta oegentligheter.

8. Kommundirektören, tillika VD för moderbolaget, får i uppdrag att 
aktualisera motsvarande åtgärder i de helägda kommunala bolagen.

Sammanfattning av ärendet
Personalkontoret har fått uppdraget att ta fram ett förslag till yttrande för 
kommunstyrelsens räkning. Förutom samråd med 
arbetsmarknadsförvaltningen och räddningstjänsten har personalkontoret 
beaktat de registrerade yttranden från andra nämnder. Alla förvaltningar och 
bolag har haft möjlighet att yttra sig direkt till KPMG.

Personalkontorets yttrande
Utifrån samråd med kommunstyrelsens olika verksamheter samt andra 
nämnders yttranden konstaterar personalkontoret att det finns en positiv 
samstämmighet beträffande utveckling av det förebyggande arbete rörande 
korruption. Personalkontoret föreslår följande åtgärder:
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 För att säkerställa en snabb och koncernövergripande ökad 
medvetenhet vad gäller riskerna för mutor, otillbörliga förmåner och 
jäv ska detta utgöra en del av internkontrollen för 2018.

 Samtliga nämnder/ styrelser ska i sina rutiner för intern kontroll 
särskilt beakta risken för mutor, otillbörliga förmåner och jäv när den 
årliga riskbedömningen av verksamheten görs. 

 Samtliga förvaltningschefer och vd:ar ska i sitt uppdrag se till så att 
samtliga chefer inom förvaltningen/ bolaget och nämnd/styrelse 
utbildas i ämnet. 

 Personalkontoret ges i uppdrag att komplettera introduktionsmall för 
medarbetare med vad som gäller beträffande korruption och mutor.

 Vid översyn och framtagande av styrande dokument skall alltid risken 
för mutor, otillbörliga förmåner och jäv beaktas och vid behov 
inarbetas i dokumenten.

 Kommundirektören får i uppdrag att upprätta och kommunicera en 
särskild rutin för rapportering av misstankar om korruption och andra 
oegentligheter.

 Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta och implementera 
rutiner för oberoende och objektiv utredning av misstänkta 
oegentligheter.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunrevisionen har KPMG genomfört en granskning av 
kommunens arbete med korruptionsförebyggande åtgärder. Syftet med 
granskningen var att bedöma om kommunen har ett tillfredsställande 
korruptionsförebyggande arbete, och därigenom rimligt skydd mot korrupta 
ageranden. 

KPMG:s sammanfattande bedömning är att medvetenheten inom kommunen 
varierar vad gäller riskerna för mutor och jäv i de olika verksamheterna. 
Vidare konstateras att det finns brister i kommunens korruptions-
förebyggande åtgärder men att det finns stort intresse från medarbetare och 
förtroendevalda att utveckla såväl utbildningsinsatserna som det 
förebyggande arbetet rörande korruption.

Resultatet av granskningen redovisas i en granskningsrapport med åtföljande 
rekommendationer:

• Inkludera risken för mutor, förmåner och jäv som en obligatorisk 
punkt i varje nämnds risk- och sårbarhetsanalys och 
internkontrollplan

• Regelbundet se över och vid behov uppdatera de 
kommunövergripande riktlinjerna
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2017-11-28

 
2017/922-1.3.2.3

Birgitta Nilsson

• Överväga behovet av förtydligade instruktioner och särskild 
utbildning för verksamhetsområden med specifika korruptionsrisker

• Införa en obligatorisk grundutbildning rörande korruptions- och 
jävsregler för alla politiker och tjänstemän

• Inkludera arbete mot mutor och jäv i ett aktivt värdegrundsarbete
• Upprätta och kommunicera en särskild rutin för rapportering av 

misstankar om korruption och andra oegentligheter
• Införa rutiner för oberoende och objektiv utredning av misstänkta 

oegentligheter

Beslutsunderlag
• Kommunrevisionens slutdokument gällande Granskning av 

korruptionsförebyggande åtgärder, 2017-06-15.

Birgitta Nilsson
Personalchef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomikontoret
Personalkontoret
Kommundirektör
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2017-10-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 155

Kommunrevisionens slutdokument gällande granskning av 
korruptionsförebyggande åtgärder.
Ärendenr 2017/219-1.3.2.3

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta remissvaret som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG utfört en granskning av 
korruptionsförebyggande åtgärder inom kommunen. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunen har ett tillfredställande 
korruptionsförebyggande arbete, och därigenom rimligt skydd mot korrupta 
ageranden. KPMG föreslår ett antal åtgärder. 

Socialnämnden ser positivt på att införa en obligatorisk punkt i 
internkontrollen om mutor, förmåner och jäv samt att riktlinjer regelbundet 
ses över och uppdateras på en kommunövergripande nivå.

Vidare anser nämnden att vid analys av internkontrollen ska det framgå om 
det finns verksamhetsområden där det finns specifika korruptionsrisker.
Det är även viktigt att säkerställa kompetens och utbildning inom området. 

Arbetet mot korruption ska även vara en viktig del av Luleå kommuns 
värdegrundsarbete. Nämnden ställer sig positiv till att införa rutiner för 
oberoende och objektiv utredning av misstänkta oegentligheter.

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-10-11 föreslå socialnämnden 
besluta anta remissvaret som sitt eget.

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

Beslutsunderlag
KPMG – Granskningsrapport
Remissvar

Beslutet skickas till
KPMG
Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 105

Yttrande på revisorernas granskning av 
korruptionsförebyggande åtgärder
Ärendenr 2017/502-1.3.2.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat yttrande på revisorernas 
granskning av korruptionsförebyggande åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden kommer att inkludera risken för mutor, 
förmåner och jäv som en obligatorisk punkt i riskbedömningen i 
internkontrollplanen. Barn- och utbildningsnämnden kommer även i 
fortsättningen att följa de övergripande riktlinjer och rutiner avseende 
korruptionsförebyggande arbete som finns idag och de nya som eventuellt 
kommer att upprättas efter rekommenderad översyn. Barn- och 
utbildningsnämnden ser fram emot införandet av en obligatorisk 
grundutbildning gällande kommunens korruptions- och jävsregler för både 
politiker och tjänstemän. Det är önskvärt att utbildningen sker centralt även 
för nämndsledamöter. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
godkänna upprättat yttrande på revisorernas granskning av 
korruptionsförebyggande åtgärder.

Arbetsutskottet beslutade att hänskjuta beslut i ärendet till barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 28 september.

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning av 
kommunens arbete med korruptionsförebyggande åtgärder. Syftet med 
granskningen var att bedöma om kommunen har ett tillfredsställande 
korruptionsförebyggande arbete och därigenom rimligt skydd mot korrupta 
ageranden. Resultatet av granskningen redovisas i en granskningsrapport 
med åtföljande rekommendationer:

 Inkludera risken för mutor, förmåner och jäv som en obligatorisk punkt i 
varje nämnds risk- och sårbarhetsanalys och internkontrollplan
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

 Regelbundet se över och vid behov uppdatera de kommunövergripande 
riktlinjerna

 Överväga behovet av förtydligade instruktioner och särskild utbildning 
för verksamhetsområden med specifika korruptionsrisker

 Införa en obligatorisk grundutbildning rörande korruptions- och 
jävsregler för alla politiker och tjänstemän

 Inkludera arbete mot mutor och jäv i ett aktivt värdegrundsarbete
 Upprätta och kommunicera en särskild rutin för rapportering av 

misstankar om korruption och andra oegentligheter
 Införa rutiner för oberoende och objektiv utredning av misstänkta 

oegentligheter

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

Beslutsunderlag
Slutdokument Granskning av korruptionsförebyggande åtgärder
Granskningsrapport Korruptionsförebyggande arbete, Luleå kommun

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, kommunrevisionen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2017-09-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 68

Granskning av korruptionsförebyggande åtgärder, KPMG 
slutrapport
Ärendenr 2017/122-1.3.2.3

Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att bifalla kulturförvaltningens förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet
I revisorernas (KPMGs) granskningsrapport rörande 
korruptionsförebyggande åtgärder har ett antal förslag på åtgärder lämnats. 
Yttrande på granskningen ska lämnas direkt till revisionen.
De rekommendationer som lämnats bygger på att de omhändertas på en 
kommungemensam nivå avseende att se över riktlinjer, rutiner mm för att 
kvalitetssäkra de förebyggande åtgärderna inom hela organisationen.

En av rekommendationerna handlar om att riskanalys avseende mutor, 
förmåner och jäv förs in som en obligatorisk punkt i varje nämnds 
internkontrollplan. Rekommendationen kan gärna förtydligas genom en 
hänvisning till riktlinjerna för internkontroll där det framgår att 
kommunstyrelsen kan ålägga nämnderna obligatoriska kontrollmoment så att 
det framgår att det gäller exempelvis under ett år.
I övrigt finns inte något att yttra i ärendet.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att bifalla 
kulturförvaltningens förslag till beslut 

Sammanträdet
Åsa Flinkfeldt redogör för ärendet. 

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kulturnämnden godkänner förslaget. 

Beslutsunderlag
KPMGs revisionsrapport korruptionsförebyggande åtgärder
Beslutet skickas till
KPMG 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-09-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 103

Granskningsmeddelande Korruptionsförebyggande arbete
Ärendenr 2017/85-1.3.2.3

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna nedanstående som yttrande gällande 
resultatet av ”Granskning av korruptionsförebyggande åtgärder” som KPMG 
AB gjort på uppdrag av Kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av Kommunrevisionen har KPMG AB genomfört en granskning 
av kommunens arbete med korruptionsförebyggande åtgärder. Syftet med 
granskningen var att bedöma om kommunen har ett tillfredsställande 
korruptionsförebyggande arbete, och därigenom rimligt skydd mot korrupta 
ageranden. 

Deras sammanfattande bedömning är att medvetenheten inom kommunen 
varierar vad gäller riskerna för mutor och jäv i de olika verksamheterna. 
Vidare konstateras att det finns brister i kommunens korruptions-
förebyggande åtgärder men att det finns stort intresse från medarbetare och 
förtroendevalda att utveckla såväl utbildningsinsatserna som det 
förebyggande arbetet rörande korruption.

Resultatet redovisas i bifogad granskningsrapport (bilaga) och fritidsnämnden 
har också därmed tagit del av rekommendationerna.

Fritidsnämnden ser positivt på att det förebyggande arbetet rörande 
korruption utvecklas. Fritidsnämnden har därför i sin nya rutin för intern 
kontroll särskilt pekat på vikten av att risken för mutor, förmåner och jäv tas i 
beaktande när den årliga riskbedömningen av verksamheten görs. Vidare ges 
fritidschefen i uppdrag att se till så att samtliga chefer inom förvaltningen 
utbildas i ämnet och att det årligen tas upp till diskussion på 
arbetsplatsträffar. Övriga rekommendationer som kräver centrala 
åtgärder/beslut stöds av fritidsnämnden.

Fritidsförvaltningen har 2017-08-01 föreslagit fritidsnämnden besluta 
godkänna yttrandet gällande resultatet av ”Granskning av 
korruptionsförebyggande åtgärder” som KPMG AB gjort på uppdrag av 
Kommunrevisionen.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-09-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Arbetsutskottet har 2017-09-13 föreslagit fritidsnämnden besluta godkänna 
yttrandet gällande resultatet av ”Granskning av korruptionsförebyggande 
åtgärder” som KPMG AB gjort på uppdrag av Kommunrevisionen.

Sammanträdet
Förvaltningschefen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Kommunrevisionens slutdokument gällande Granskning av 

korruptionsförebyggande åtgärder, 2017-06-15 (bilaga). FRI Hid 
2017.597

 Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-09-13, § 45

Beslutet skickas till
 KPMG AB
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 138

Yttrande - Granskning korruptionsförebyggande arbete
Ärendenr 2017/584-3.1.0.2

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden lämna 
nedanstående yttrande.

Kommunrevisionen har granskat hur kommunen samt de kommunala 
bolagen arbetar med att förebygga korruption. Granskningen har genomförts 
av KPMG och innefattat dokumentstudier samt intervjuer av tjänstepersoner 
och politiker inom kommunkoncernen.

I rapporten anges ett antal områden och rekommendationer. 

Nedan redovisas förvaltningens yttrande. 

Riksbedömning- korruptionsrisker

I rapporten anges att nämnden har ett ansvar att den interna kontrollen 
fungerar på ett ändamålsenligt sätt. I rapporten anges bland annat att 
stadsbyggnadsförvaltningen har en särskilt hög medvetenhet om riskerna för 
att handläggning och beslut i verksamheten kan påverkas av mutor och 
jävsituationer. 

Tillämpningsanvisningar finns beslutade men de ska revideras enligt de nya 
riktlinjerna. Dessa ligger till grund för genomförde av verksamhetsspecifika 
riskbedömningar, vilka utmynnar i kontrollområden i nämndens internkontrollplan. 
Bedömningen är att tillämpningsanvisningar och befintligt arbetssätt fungerar på ett 
tillfredställande sätt. 

Styrande dokument avseende korruption, jäv och etiska riktlinjer

I rapporten anges att de kommunövergripande riktlinjerna innehåller de mest 
väsentliga delarna, dock anges att det bör framgå exempel på vad som kan 
anses vara en förmån och i vilka situationer jäv kan uppstå. 

Bedömningen är att det är bra om exempel anges i riktlinjerna, då det underlättar för 
tjänstepersoner och politiker att agera i enlighet med riktlinjen. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Kommunikation och utbildning
I rapportern anges vikten av att arbetet mot mutor inte ska ses isolerat utan att det 
bör kopplas samman med ett brett värderingsarbete på alla nivåer. Därför bör 
regelbundna generella och verksamhetsspecifika utbildningsinsatser genomföras. 

Bedömningen är att det inom nämndens ansvarsområde bör genomföras 
verksamhetsspecifika utbildningsinsatser för att säkerställa att politiker, medarbetare 
och chefer har kännedom om och agerar utifrån värdegrunden och de riktlinjer som 
kommunen upprättat. 

Kontrollaktiviteter i syfte att minska risken för korruption
I rapporten anges att kontrollaktiviteter bör utformas för att möta de 
korruptionsrisker som identifieras inom verksamheten. Specifikt nämns 
stadsbyggnadsnämnden som ett gott exempel, med vissa kompletteringar 
avseende mer specifika bedömningar om risker utifrån personalkategori och 
för varje verksamhetsområde. 

Bedömningen är att trots att riskbedömning görs inom respektive verksamhetsområde 
kan arbetet ytterligare förfinas så att det inkluderar exempelvis risker inom vissa 
yrkeskategorier. 

Rapportering och utredning av misstänkt korruption
I rapporten anges att studier visar att korruptionsärenden uppdagats via tips. 
Det bör därför upprättas någon form av rutin som möjliggör anonym 
rapportering och en objektiv utredningsfunktion. 

Rekommendationen om att en rutin för mottagande och utredning av tips upprättas är 
bra, dock med tillägget att den bör tas fram och implementeras på 
kommunövergripande nivå.

Sammanträdet
Marja Zackari (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Bo Larsson (M) föreslår att nollvision tillämpas gällande representation.

Ordförande föreslår avslag till tilläggsförslaget.

Beslutsgång
Ordförande prövar bifall mot avslag till tilläggsförslag från Bo Larsson (M) 
och finner att nämnden beslutar avslå förslaget. 

Därefter frågar ordförande om nämndens ställningstagande till bifallsförslag 
från Marja Zackari (S) och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2017-09-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
Yttrande 2017-09-01, SBF hid 2017.5248
Granskning av korruptionsförbyggande åtgärder 2017-06-27 (bilaga), SBF hid 
2017.5249

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-11-23

 
2017/1206-2.5.1.1

Oskar Stenberg

Förslag till beslut angående tilldelning av kontrakt 
avseende upphandling av bredbandsutbyggnad i Luleå 
kommun
Ärendenr 2017/1206-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse

Oskar Stenberg
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-11-23

 
2017/365-2.5.1.1

Daniel Granlund

Förslag till beslut angående upphandling ramavtal 
vibrationsmätningar
Ärendenr 2017/365-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse

Daniel Granlund
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-11-27

 
2017/1492-2.4.3.3

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens yttrande över bidrag till 
julfest
Ärendenr 2017/1492-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 35 000 kronor för firandet av det 
persiska nyåret 2017 samt att medel för ändamålet anvisas ur 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Afghanskt kulturcentrum i norra Sverige ansöker om stöd till 
firandet av julfest och det persiska nyåret. Festen äger rum den 23 december 
2017 från kl.17.00 till 23.00 i kulturens hus lilla salen, Luleå. 

Målgruppen är ungdomar, ensamkommande flyktingar, familjer och alla 
andra som är intresserade. Evenemanget är öppet för allmänheten och alla i 
Norrbotten är varmt välkomna, oavsett religion och nationell tillhörighet.

Föreningen ansöker om 35 000 kronor till genomförandet. Kommunstyrelsens 
arbets- och personalutskott har de senaste åren beviljat föreningen 35 000 
kronor för genomförande av evenemanget.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
bevilja 35 000 kronor för firandet av det persiska nyåret 2017 samt
att medel för ändamålet anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter.
 
Beslutsunderlag

 Ansökan om bidrag till julfest 2017

Gunilla Lundin
Kanslichef

Beslutet skickas till
Afghanska föreningen, kanslikontoret, ekonomikontoret
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Afghansk kulturcenter i Norra Sverige
 Adress: Rödkallensväg 11
974 35 LULEÅ  
Organisation nr: 802469-9244  
Tel: 0767821447  

Ansökan om stöd till firandet av nyåret 2018 (JULFEST)

Snart väntar oss ännu ett nytt spännande år som avslutar det gamla året på ett storslaget sätt och 
samtidigt ge det nya en underbar början med en stor fest som arrangeras av afghansk kulturcenter i 
Norra Sverige och Saba Entertainment. Tillsammans med alla i hela landet ska vi också vara glada och njuta 
av nyårs glädje.  Medlemmar i afghansk kulturcenter i Norra Sverige firar nyåret 2018, lördag den 23 december 
2017. 

Nyår är en traditionell högtid, som firas vid övergång till ett nytt kalenderår, enligt den gregorianska 
kalendern, som används i världens olika länder. Ofta har man stora festivaler som pågår under flera 
dagar före och efter själva nyåret. Och vi firar det före själva nyåret
Detta blir dock det andra offentliga arrangemanget av julfest i Luleå som arrangeras av afghansk 
kulturcenter i Norra Sverige det gör vi för att dela vår glädje med alla i hela Sverige. Festen är 23 
december 2017 från kl.17.00 till 23.00 i kulturens hus lilla salen, Luleå. Målgruppen är ungdomar, 
ensamkommandeflyktingar, familjer och alla andra som är intresserade. Men evenemanget är öppet 
för allmänheten och alla i Norrbotten är varmt välkomna, oavsett religion och nationell tillhörighet 
och det är ett stort steg för integration i Luleå.

 Ett antal kända artister kommer att stå på scenen, känd kvinnlig artist Nigar Mandegar från Danmark 
och Nilab Husseini från Storbritannien, Sahel Aziz från Holland och Yassin Al Hariri från Luleå (Syrien). 
Dessutom ordnar föreningen dans, Aten och andra aktiviteter. Vi ansöker om bidragstöd till 
genomförandet av den här nyårsfesten.

Kostnader 

Artistgager 3 artister                  45,000  kr

Hotell för 8 personer                                                    .   7.000   kr

Flygbiljett för artister                                                      20.000  kr

Teaterföreställning och dans                                           10,000  kr

Tarnsport……..                                             2.000  kr

Lokal hyran…..                                                                  8,000  kr

Vaktar……………………………………………………3,000  kr

Totalt kostnader är                                                            95.000 kr
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Intäkter:

Biljett försäljning………………………………………….20.000 kr

Luleå kommun…………………………………….………30.000  kr

Norrbottens läns landsting………………………….……..20.000  kr

Integration Luleå……………………………………….…15.000  kr

Egen insättning……………………………………..……..10.000  kr………..Totalt… 95.000 kr

Vi ansöker härmed om ett bidrag på 30,000 kr från Luleå kommun. 

Bankgiro: 144 - 8844

Bankkonto: 8201–6,934274070-2 Swedbank/afghansk kulturcenter i Norra Sverige

Med vänlig hälsning

Arif Mohammad/ ordförande Afghanskt kulturcentrum i norra Sverige

Arif Mohammad
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-11-22

 
2017/1480-1.1.2.2

Gunilla Lundin

Årsarvode för ordförande i moderbolaget Luleå 
kommunföretag AB
Ärendenr 2017/1480-1.1.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa årsarvode om 200 tkr för 
uppdraget som ordförande i Luleå kommunföretag AB.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2016-11-21 regelverk för ekonomiska 
ersättningar till förtroendevalda i Luleå kommuns bolagskoncern samt 
ersättningsnivåer. 

2017-11-20 behandlade kommunstyrelsens arbetsutskott ett ärende om att 
ordföranden i moderbolagets styrelse ska tillsättas med extern opolitisk 
ledamot. Motivet till föreslagen förändring är att stärka upp bolaget då Luleå 
kommunföretag AB med dotterbolag står inför omfattande förändringar de 
närmsta åren. 

Om fullmäktige beslutar bifalla förslaget måste fullmäktige även besluta om 
nivån på årsarvodet för ordföranden. Nuvarande kommunstyrelseordförande 
tillika ordförande i moderbolaget lämnar sitt politiska uppdrag vid årsskiftet 
och en ny ordförande i bolagsstyrelsen ska utses.
 
Kommunledningsförvaltningens förslag
Under förutsättning att fullmäktige beslutar om tillsättning av extern opolitisk 
ledamot som ordförande i moderbolaget, föreslår kommunledningsförvalt-
ningen fullmäktige att fastställa marknadsmässigt årsarvode till ordföranden 
om 200 tkr. 

Beslutsunderlag
 Ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Luleå kommuns 

bolagskoncern
 Ersättningsnivåer för förtroendevalda i Luleå kommuns bolagskoncern

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Luleå kommunföretag AB, ekonomikontoret, kanslikontoret
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