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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-05-23

 
2017/774-1.4.1.1

Sofia Riström

Information om ny kommunallag och ny förvaltningslag
Ärendenr 2017/774-1.4.1.1

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunjurist informerar om förändringar i kommunallag och 
förvaltningslag. 

Sofia Riström
Utvecklare
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-04-21

 
2016/1704-1.3.1.3

Mona Ejnestrand

Kanslikontorets yttrande över förslag till ny avgiftstaxa för 
kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Ärendenr 2016/1704-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny avgiftstaxa för kopior och avskrifter av 
allmänna handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Varje medborgare har en rätt enligt offentlighetsprincipen att få ta del av 
kommunens allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Om 
medborgaren önskar en kopia av handlingarna så har kommunen rätt att ta 
betalt i enlighet med kommunfullmäktiges avgiftstaxa. Kansliet har 
uppmärksammat att det finns behov av att göra ändringar i den nuvarande 
avgiftstaxan bl.a. utifrån otydlighet gällande kommunens rätt att ta betalt för 
handlingar som skickas digitalt. Dessutom behöver avgiftstaxan moderniseras 
och anpassas till ett allt mer digitaliserat samhälle vad gäller bl.a. 
betalningssätt. Förslaget till ny avgiftstaxa har skickats på remiss till 
kommunens samtliga förvaltningar och kommunledningsförvaltningens 
kontor. 

Syftet med den nya avgiftstaxan är att tydliggöra hur och på vilket sätt som 
kommunen kan ta betalt för kopior av allmänna handlingar. Dessutom 
föreslås att kostnaden för kopior ska tillämpas för handlingar som överstiger 
19 sidor, istället för som idag, handlingar som överstiger 9 sidor. Kansliets 
uppfattning är att kommunens förvaltningar ofta frångår avgiftstaxan då 
fakturering för kopior av handlingar som understiger 20 sidor tar en hel del 
administrativ tid i anspråk. De flesta begäran om att få kopior av allmänna 
handlingar motsvarar generellt mindre än 20 sidor. På detta sätt skulle 
kommunen kunna få en bättre och enhetlig tillämpning av avgiftstaxan.

I remissförfarandet har Barn- och utbildningsförvaltningen, Miljö- och 
byggnadsförvaltningen samt Fritidsförvaltningen varit negativa till att rätten 
att ta betalt för kopior höjs från 9:e till 19:e sidan.     

Beslutsunderlag
 Förslag på ny avgiftstaxa
 Gällande avgiftstaxa

Mona Ejnestrand
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-04-21

 
2016/1704-1.3.1.3

Mona Ejnestrand

Kommunjurist

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 192

Taxa för utlämnande av kopia av allmän handling
Ärendenr 2016/1704-1.3.1.3

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till 
kanslikontoret. 

Sammanfattning av ärendet
Varje medborgare har en rätt enligt offentlighetsprincipen att få ta del av 
kommunens allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Om 
medborgaren önskar en kopia av handlingarna så har kommunen rätt att ta 
betalt i enlighet med kommunfullmäktiges avgiftstaxa. Kansliet har 
uppmärksammat att det finns behov av att göra ändringar i den nuvarande 
avgiftstaxan bl.a. utifrån otydlighet gällande kommunens rätt att ta betalt för 
handlingar som skickas digitalt. Dessutom behöver avgiftstaxan moderniseras 
och anpassas till ett allt mer digitaliserat samhälle vad gäller bl.a. 
betalningssätt. Förslaget till ny avgiftstaxa har skickats på remiss till 
kommunens samtliga förvaltningar och kommunledningsförvaltningens 
kontor. 

Syftet med den nya avgiftstaxan är att tydliggöra hur och på vilket sätt som 
kommunen kan ta betalt för kopior av allmänna handlingar. Dessutom 
föreslås att kostnaden för kopior ska tillämpas för handlingar som överstiger 
19 sidor, istället för som idag, handlingar som överstiger 9 sidor. Kansliets 
uppfattning är att kommunens förvaltningar ofta frångår avgiftstaxan då 
fakturering för kopior av handlingar som understiger 20 sidor tar en hel del 
administrativ tid i anspråk. De flesta begäran om att få kopior av allmänna 
handlingar motsvarar generellt mindre än 20 sidor. På detta sätt skulle 
kommunen kunna få en bättre och enhetlig tillämpning av avgiftstaxan.

I remissförfarandet har barn- och utbildningsförvaltningen, miljö- och 
byggnadsförvaltningen samt fritidsförvaltningen varit negativa till att rätten 
att ta betalt för kopior höjs från 9:e till 19:e sidan.     

Kanslikontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa ny 
avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar enligt bilaga KLF 
Hid: 2017.3191.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 192 (forts)  

Sammanträdet
Ordföranden (S) föreslår att ärendet återremitteras till kanslikontoret för 
tydliggörande av förslaget.  

Beslutsgång
Ordföranden ställer eget förslag under proposition och finner att 
arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Förslag på ny avgiftstaxa KLF Hid: 2017.3191
 Gällande avgiftstaxa KLF Hid: 2015.468
 Kanslikontorets beslutsförslag KLF Hid: 2017.3192
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen
 2017-05-03 

Dokumenttyp
Styrdokument

Dokumentnamn
 Avgiftstaxa 

Fastställd
  

Giltighetstid
 

Dokumentansvarig 
Kommunsekreteraren

Senast reviderad
 2014-12-15 KF § 270

Beslutsinstans
 KF

Dokument gäller för
 Samtliga förvaltningar

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar

Enligt offentlighetsprincipen har medborgare rätt att få ta del av allmän handling 
som inte omfattas av sekretess, på plats eller genom att få en kopia av 
originalhandlingen. Vid utlämnande av allmän handling har kommunen rätt att ta 
ut en avgift.

1. Kommunens nämnder ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna 
taxa vid utlämnande av allmän handling.

a. kopia av allmän handling (pappers- eller digitalt format)
b. kopia av ljud- och bildupptagning
c. bearbetning av digital information
d. kopia av digitala bilder

Respektive nämnd har rätt att fatta beslut om avgifter för 
verksamhetsspecifika handlingar utöver ovan angivna typer av handlingar.

Avgift ska tas ut när en handling sänds till beställaren via e-post även om 
handlingen vid beställning finns i digitalt format. Den begärda digitala 
handlingen ska i första hand skickas via e-post i andra hand ska handlingen 
skickas med ordinarie postgång. Handlingen kan även hämtas ut via 
stadshusets reception. Betalning ska ske innan utlämnande av handling. 
Avgiften kan erläggas kontant, via Swish, mot faktura eller genom inbetalning 
på kommunens plusgirokonto 602 00-3. Vid insättning via kommunens 
plusgirokonto eller via Swish ska referens ”begäran” anges.

När avgift tas ut ska nämnden samtidigt ta ersättning för portokostnad 
om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift 
eller annan särskild kostnad för att förmedla den begärda handlingen till 
mottagaren.

2. Branschorganisationer eller Statistiska Centralbyrån som förser kommunen 
med information för jämförande statistik, omfattas inte av avgiftstaxan. 

3. Nämnden avgör i vilket format som handlingarna ska lämnas ut och avgiften 
fastställs enligt punkt 5 nedan och tillfaller den nämnd som ombesörjer 
beställningen. 
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (2)
Kommunstyrelsen

4. Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan 
kommunens nämnder eller i förhållande till de kommunala bolagen eller 
kommunförbund i vilket kommunen är medlem. 

5. För kopior enligt punkterna a, b och c under punkt 1 utgår följande avgifter:

Pappers- och digitala kopior  
Exempelvis digitala utskick av beslut eller protokoll.  

Begäran som understiger 20 sidor är kostnadsfri. Vid begäran som överstiger 
19 sidor utgår en grundavgift på 50 kr och därutöver: 

Format Svartvitt Färg
Format A4 5 kr/sida 5 kr/sida
Format A3 10 kr/sida 20 kr/sida
Format A2 30 kr/sida 50 kr/sida
Format A1 40 kr/sida 60 kr/sida
Format A0 60 kr/sida 80 kr/sida

OBS! Utöver avgift per sida tillkommer eventuellt en avgift enligt nedan.

Överföring till mobil informationsbärare 
 t.ex. USB 120 kr/USB

 
Kopior av ljud- eller bildupptagning  120 kr/USB

Digital bild JPG, 300 dpi 100 kr/st

Bearbetning av digital information
För sammanställning av information ur kommunens digitala system t.ex.  
ekonomisystemet tillkommer en särskild avgift.  
Varje sammanställning kostar 50 kr per påbörjad kvart.
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-06-07
Ärendenr 2016.1546-1.1.1.7

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
Sveriges Kommuner 
och Landsting
2017-05-16

Hid.nr. 2017.3201
Erbjudande om kostnadsfri utbildning för process- 
och samtalsledare i dialog kring inkludering och 
integration

Myndigheten för 
delaktighet
2017-05-16

Hid.nr. 2017.3162
Inbjudan till diskussion kring Myndigheten för 
delaktighet uppföljning av kommuner

Norrbottens 
kommuner
2017-05-19

Hid.nr 2017.3232
Inbjudan till juridisk temadag om kommunens 
ansvar vid hemlöshet och bostäder för nyanlända
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-04-11

 
2017/534-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av förstudieprojektering Teknikens Hus
Ärendenr 2017/534-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera projektet med 

totalt 250 tkr.
2. Medel anvisas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
3. Finansiering gäller under förutsättning att Luleå kommun och Teknikens 

Hus kommer överens om förslag till placering. 
4. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Teknikens Hus är en av Luleås och länets största attraktioner med ca 100 000 
besökare per år. Teknikens hus huvuduppdrag är att öka barn och ungdomars 
intresse för teknik, naturvetenskap och matematik. Verksamheten har 
utnämnts till Sveriges bästa Science Center av Skolverket för åttonde året i 
rad.

Teknikens Hus är en icke vinstdrivande stiftelse som till ca 60 % finansieras av 
stat, region, kommuner och universitet. Resterande intäkter tas in genom 
inträde, försäljning, externa fondmedel, EU-projekt och andra samarbeten.

Verksamheten står inför omfattande renoveringar och har dagliga utmaningar 
med underhåll och vidareutveckling av fastighet och utställningar. En 
möjlighet till annan placering och nystart för Teknikens Hus i Luleå Centrum
skapar helt nya möjligheter och är av största intresse för verksamheten.

Teknikens Hus ansöker om 250 tkr från Luleå kommun för att genomföra ett
förstudiearbete tillsammans med arkitekt/projekterare. Arbetet innefattar 
kartläggning av verksamhet, analys och framtagande av arkitektskisser samt 
djupare utredning av förutsättningar för en placering av Teknikens Hus i 
centrum.  För arbetet krävs extern professionell kompetens som
kan driva processen, ta fram skisser och koncept och samverka med berörda 
parter i aktuella projekteringsfrågor. Under 2017 kommer även fler finansiärer 
att säkerställas. 

Kvalitet & samhällsutveckling menar att Teknikens Hus fyller en vital 
funktion och att en fortsatt utveckling av verksamheten är av vikt för Luleå. 
Teknikens Hus har tidigare utrett möjligheterna för utveckling av 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-04-11

 
2017/534-2.4.3.3

Maria Bergman

verksamheten i befintligt läge och bedömningen är att en central placering 
ökar intresset hos investerare och näringsliv för att delta i framtida satsningar.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Teknikens Hus
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Luleå den 3 april 2017

Till kommunstyrelsen Luleå 
Rådstugatan 11
972  38  Luleå 

Teknikens Hus, Universitetsområdet, SE-971 87, LULEÅ • info@teknikenshus.se • www.teknikenshus.se • +46 920 550 800

Förstudie gällande Teknikens hus 
i Luleå Centrum 
Bakgrund 
Teknikens Hus är en av Luleås och länets största attraktioner med ca 100 000 besökare per år. I 
snart 30 år har verksamheten verkat som en viktig pedagogisk instans där ca 16 000 barn från hela 
länet deltar i handledda skolprogram varje år. Verksamheten är unik i sitt slag och har av skolverket 
för åttonde året i rad utnämnts till Sveriges bästa Science Center. 

Teknikens hus huvuduppdrag är att öka barn och ungdomars intresse för teknik, naturvetenskap 
och matematik. Detta görs på ett lekfullt och spännande sätt som stimulerar nyfikenhet och 
uppfinnarlust. Teknikens hus samverkar med skolor, näringsliv, universitet och det offentliga 
samhället. Allt i syfte att stimuleras barn och unga till fördjupad kunskap och högre utbildning. De 
får lära känna de lokala näringarna och industrierna men också den Norrbottniska naturen och 
miljön. På detta sätt bidrar Teknikens hus till att de unga får stolthet och vilja att på sikt verka och 
leva i Norrbotten. 

Teknikens Hus är en icke vinstdrivande stiftelse som till ca 60 % finansieras av stat, region, 
kommuner och universitet. Resterande intäkter tas in genom inträde, försäljning, externa 
fondmedel, EU-projekt och andra samarbeten. 

Teknikens Hus invigdes 1988. Med snart 30 år på nacken så står verksamheten inför omfattande 
renoveringar och har dagliga utmaningar med underhåll och vidareutveckling av fastighet och 
utställningar. En möjlighet till annan placering och nystart för Teknikens Hus i Luleå Centrum 
skapar helt nya möjligheter och är av största intresse för verksamheten.
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Teknikens Hus Universitetsområdet SE-971 87 LULEÅ  info@teknikenshus.se  www.teknikenshus.se +46 920 492201

Placering i Luleå centrum 
Teknikens Hus befinner sig i en brytningstid, där stora utmaningar och möjligheter möter varandra 
och där en ny placering kan innebära ett viktigt lyft både för Teknikens hus verksamhet och för 
Luleå stad. 

 Teknikens hus bidrar till ett levande centrum med minst 100 000 besökare/år.
 Med en unik verksamhet i en spektakulär byggnad lockas fler besökare och turister till 

Luleå. 
 Luleå får ett flaggskepp i marknadsföringen av den attraktiva orten och regionen.  
 Placering i centrum ökar möjligheten att stärka Teknikens Hus ekonomi genom ökade 

intäkter via inträde, butik, cafe, restaurang och eventverksamhet. Detta möjliggör en 
vidareutveckling av både verksamhet och utställningar, vilket ytterligare ökar 
attraktionsvärdet.

 En central placering med många besökare ökar intresset hos investerare och näringsliv för 
att delta i framtida satsningar. 

 Ett starkare Teknikens Hus ökar möjligheterna för att utöka och stärka det regionala 
lärarnätverket som Teknikens hus driver tillsammans med skolorna i övriga Norrbotten. 

Ansökan om medel till förstudie 
Teknikens hus söker härmed medel från Luleå Kommun för att under 2017 genomföra ett 
förstudiearbete tillsammans med arkitekt/projekterare. Arbetet innefattar kartläggning av 
verksamhet, analys och framtagande av arkitektskisser samt djupare utredning av förutsättningar för 
en placering av Teknikens Hus i centrum. För arbetet krävs extern professionell kompetens som 
kan driva processen, ta fram skisser och koncept och samverka med berörda parter i aktuella 
projekteringsfrågor. Under 2017 kommer även fler finansiärer att säkerställas. Detta 
förstudieuppdrag genomförs i nära samverkan med Luleå kommun. Uppdraget slutförs den 31 
december 2017. 

Teknikens hus söker härmed för ändamålet 250 000 kr från Luleå kommun. 

Vänliga hälsningar
Kristina Jonsson 

Verksamhetschef 
Teknikens hus, Luleå  

13



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-05-23

 
2017/750 / 750

Daniel Granlund

Avrop från HBVs ramavtal gällande Park och 
Lekplatsutrustning Del A och B
Ärendenr 2017/750-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Luleå kommun ska avropa från 
HBVs ramavtal gällande Park och Lekplatsutrustning Del A och B. 

Del A innehåller produkter för lekplatser för små och större barn samt 
parkmöbler. Avtalstid gäller from avtalstecknande tom 2018-11-30 med 
möjlighet till en eller flera förlängningar, dock längst till 2020-11-30

Del B innehåller Parkutrustning, såsom papperskorgar, askkoppar och 
cykelställ. Avtalstid gäller from avtalstecknande tom 2018-03-31 med 
möjlighet till en eller flera förlängningar, dock längst till 2020-03-31

Sammanfattning av ärendet
Husbyggnadsvaror HBV Förening tecknar ramavtal där medlemmar har rätt 
att avropa. Luleå kommun är medlem och har rätt att avropa från deras 
ramavtal. HBV har en uppförandekod som ska följas av leverantörerna där 
krav ställs på bland annat arbetsmiljö, fackliga rättigheter och 
miljölagstiftning. HBV följer också om leverantörerna följer upp att 
uppförandekoden genom att granska dokumentation samt i vissa fall även 
genom att göra revisioner.

HBV har tecknat Ramavtal 16-114 Park och Lekplatsutrustning. 

Anbudsområde A har HBV utsett fem leverantörer enligt nedan rangordning. 
1. Kompan Barnland AB AB
2. Hags Aneby AB
3. Söve AB
4. Tressport och Lek AB
5. Uniqa förskolor och lekplatser AB

Anbudsområde B har HBV utsett tre leverantörer enligt nedan rangordning. 
1. AB Blidsbergs Mekaniska 
2. Hags Aneby AB
3. Jansson & Partner AB

Ramavtalet är ett ekonomiskt fördelaktigt avtal för Luleå kommun och är 
upphandlat i stor konkurrens och lokal anpassning. 

14



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-05-23

 
2017/750 / 750

Daniel Granlund

Mellan HBV, Entreprenören och Luleå kommun kan det bli aktuellt att teckna 
ett trepartsavtal som upprättas när Entreprenören skall köpa material på 
HBV:s ramavtal. Vem som har tätt att teckna tredjepartsavtal framgår av 
styrelsens delegationsordning. 

Daniel Granlund
Upphandlare
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-05-22

 
2017/687-687

Daniel Granlund

Avrop från HBVs ramavtal gällande P-märkta Luftfilter
Ärendenr 2017/687-2.5.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Luleå kommun ska avropa från 
HBVs ramavtal gällande P- märkta Luftfilter. Avtalstid gäller from 
avtalstecknande tom 2017-12-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.

Sammanfattning av ärendet
Husbyggnadsvaror HBV Förening tecknar ramavtal där medlemmar har rätt 
att avropa. Luleå kommun är medlem och har rätt att avropa från deras 
ramavtal. HBV har en uppförandekod som ska följas av leverantörerna där 
krav ställs på bland annat arbetsmiljö, fackliga rättigheter och 
miljölagstiftning. HBV följer också om leverantörerna följer upp att 
uppförandekoden genom att granska dokumentation samt i vissa fall även 
genom att göra revisioner.

HBV har tecknat Ramavtal 16-130 Luftfilter Del A, P märkta med tre 
leverantörer enligt nedan rangordning. 

1. Camfil Svenska AB
2. Dinair AB
3. Resema AB

Ramavtalet är ett ekonomiskt fördelaktigt avtal för Luleå kommun och är 
upphandlat i stor konkurrens och lokal anpassning. 

Mellan HBV, Entreprenören och Luleå kommun kan det bli aktuellt att teckna 
ett trepartsavtal som upprättas när Entreprenören skall köpa material på 
HBV:s ramavtal. Vem som har tätt att teckna tredjepartsavtal framgår av 
styrelsens delegationsordning. 

Daniel Granlund
Upphandlare
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2017-04-11

 
2016/1370

David Bergman

Kommunledningsförvaltningens yttrande över 
revisionsrapporten Grundläggande granskning av 
kommunstyrelsen 2016
Ärendenr 2016/1370

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningsförvaltningens yttrande över 
revisionsrapporten Grundläggande granskning av kommunstyrelsen 2016.

Sammanfattning av ärendet
Revisorerna granskar årligen all verksamhet som bedrivs inom nämndernas 
verksamhetsområden. Revisionens uppgift enligt kommunallagen är att ge 
underlag till fullmäktiges prövning om verksamheten sköts ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synvinkel sköts tillfredsställande, om räkenskaperna är 
rättvisande och den interna kontrollen tillräcklig. Kommunrevisionens 
synpunkter som lyfts fram i rapporten är att kommunstyrelsen behöver 
fortsätta arbetet med att stärka kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 
kommunrevisionen noterar att kommunens skuldsättningsgrad per invånare 
är hög, vilket är viktigt att beakta utifrån god ekonomisk hushållning.

När det gäller skuldsättningsgraden per invånare anser vi inte att vi har en 
hög skuldsättning i dagsläget. Kommunens externa upplåning uppgår till 250 
mkr och kortfristig checkräkningskredit på 600 mkr. I en jämförelse med 
andra kommuner placerar sig Luleå långt under medelvärdet när det gäller 
skuldsättningsgrad per invånare. (Kolada 2015: 10 160 kr att jämföra med 
medelvärdet på 30 501 kr per invånare). I framtiden är det dock ett viktigt 
nyckeltal att fokusera på då ökade investeringar kommer att leda till ökad 
upplåning. 

Kommunledningsförvaltningen anser att den information och 
kunskapsöverföring som sker till kommunstyrelsen är tillfredsställande och 
att kommunstyrelsens uppsiktsplikt utövas på ett tillfredsställande sätt. En 
översyn av kommunens företagspolicy kommer att inledas för att bland annat 
beakta och förtydliga ny lagstiftning om kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
över de kommunala bolagen. En reviderad företagspolicy ska även tydliggöra 
i vilken utsträckning kommunövergripande styrdokument och policys gäller 
för kommunala bolag och andra förändringar gällande exempelvis 
ägardialoger. 

En diskussion om utveckling av kommunstyrelsens informationskanaler i 
syfte att ytterligare stärka uppsikten pågår ständigt. Arbetet med 

17



LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2017-04-11

 
2016/1370

David Bergman

kommunkoncernens interna kontroll utvecklas och 2016 var det första år som 
de kommunala bolagen omfattades av kommunens internkontroll reglemente. 
Ett koncerngemensamt IT-stöd finns för arbetet och formerna för arbetet ska 
utvecklas ytterligare. En förbättrad rutin har införts under 2017 för att 
säkerställa att dotterbolagens protokoll skickas till kommunen och delges 
kommunstyrelsen. Kommundirektören, som också har uppdraget som VD i 
moderbolaget, kommer framledes också att löpande informera 
kommunstyrelsen om aktuella frågor.

Beslutsunderlag
 Revisionsrapport från KPMG, Grundläggande granskning av 

kommunstyrelsen

David Bergman
Redovisningschef

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Arbetsmarknadsförvaltningen 2017-05-22

 
2017/76-1.2.1.1

Ulrika Hagström

Arbetsmarknadsförvaltningens delårsuppföljning januari-
april 2017
Ärendenr 2017/76-1.2.1.1

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 
godkänna förvaltningens delårsrapport för perioden januari-april 
år 2017. 

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt sin delårsrapport för 
perioden januari-augusti, se bilaga. Materialet inleds med en sammanfattande 
beskrivning över arbetsmarknadsförvaltningens måluppfyllelse. 

Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på arbetsmarknads-
förvaltningens verksamhet under perioden. Flera nya reformer förväntas 
införas under året för att på olika sätt påskynda utrikesföddas etablering på 
arbetsmarknaden. 

Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler 
branscher. Särskilt svårt väntas det bli inom den offentliga sektorn som har 
stort rekryteringsbehov de kommande åren. En utmaning för arbetsgivare blir 
att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som idag står utanför 
arbetsmarknaden för att inte tillväxten ska hämmas och välfärden hotas. En 
stor del av förvaltningens utvecklingsmål riktar sig till insatser för att andelen 
utrikesfödda som efter etablering går till jobb eller studier ska öka. I övrigt 
består materialet av måluppföljning av styrkort samt uppföljning av intern 
kontroll. 

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens delårsrapport januari till april 2017 

(bilaga)

Ulrika Hagström
Avdelningschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
Ekonomikontoret
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1 Verksamhetens måluppföljning 

Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på KS-Arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet under 

perioden. Gruppen utrikesfödda kommer att öka i takt med att kommunplaceringarna ökar men 

kommer plana ut 2019. Flera nya reformer förväntas införas under året för att på olika sätt påskynda 

utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. 

Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler branscher. Särskilt svårt väntas det 

bli inom den offentliga sektorn som har stort rekryteringsbehov de kommande åren. En utmaning för 

arbetsgivare blir att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer som idag står utanför 

arbetsmarknaden för att inte tillväxten ska hämmas och välfärden hotas. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver i samarbete med Arbetsförmedlingen projektet Jobbsteget för 

att under två år anställa ca 100 arbetslösa i kommunens olika verksamheter. Satsningen ska skapa 

ingångsjobb för dessa. 40 % av deltagarna har i dagsläget utländsk bakgrund. Ett projektet BaZar som 

riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står mycket långt från arbetsmarknaden pågår. För att underlätta 

arbetsmarknadsintegration för alla ensamkommande utvecklas metoder för individuell planering i 

samverkan med skolan. Arbetsmarknadsförvaltningen har dessutom beviljats projektmedel från 

Europeiska socialfonden för att snabbt matcha ut utrikesfödda till arbete. Projektet påbörjas hösten 2017. 

Även ett flertalet mindre projekt bedrivs för målgruppen nyanlända tillsammans med andra aktörer 

samt civilsamhället och ytterligare projekt är under planering. 

Vuxenutbildningen bedriver yrkesförberedande SFI och har under perioden gjort insatser för att andelen 

SFI studerande som avslutar sin utbildning och går vidare till utbildning ska öka. Inom SFI har 

närdistanskurser utvecklats för att göra det möjligt för deltagare att parallellt med dessa studier delta i 

annan utbildning eller arbeta. För närvarande omfattar närdistanskurserna ca 100 deltagare. 

I samverkan med socialförvaltningen har ett arbete påbörjats så att gemensamma och effektivare 

processer skall utvecklas. Syftet är att ge förbättrade insatser som leder till egen försörjning och förkorta 

tiden i försörjningsstöd. 

KS- Arbetsmarknadsförvaltning har påbörjat sin anpassning till den nya ersättningsförordningen för 

ensamkommande barn och unga vilket medför en stor organisationsöversyn och förändring av 

verksamheten. Första steget i organisationsförändringen, omvandling av HVB boenden till stödboenden 

är genomförd och i nuläget pågår förberedelse för nästa steg i omvandlingen och drygt 40 personer har 

varslats. Bedömningen är att omvandlingen följer tidplanen och att verksamheten för ensamkommande 

barn under 2017 kommer att täckas av Migrationsverkets bidrag. Flyktingmottagningen har däremot en 

tillfällig men stor ökning i mottagandet innevarande år och ökar därför sin organisation. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningens prognos för året är ett överskott på 2,6 mkr. 

  

2 Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 64 833 185 795    

Verksamhetens kostnader -87 401 -286 500 Nettoinvestering 238 400 

Kapitalkostnader -139 -420    

Nettokostnader -22 707 -101 125    

Kommunbidrag 34 580 103 739 Årsbudget  400 
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Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

Resultat 11 873 2 614 Avvikelse  0 

Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar för perioden ett överskott på 11,9 mkr. Prognosen för år 2017 är 

ett överskott på 2,6 mkr. Utfall samt  prognos fördelar sig enligt nedan. 

  

ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Utfall Period Budget Period Avvikelse Prognos 

CENTRAL LEDNING OCH ADMINISTRATION 2107 2670 563 1076 

VUXENUTBILDNING 6418 15505 9087 1561 

gemensamt Vux (adm syo bibliotek lärcentrum 
ledning mm) 

6570 6559 -11 206 

Komvux( GRUV samt Gymnasievux) 3169 3592 423 717 

Särvux 338 372 34 102 

SFI 919 2718 1799 536 

Yrkesutbildningar (Yrkesvux övriga köpta yrkesutb 
trainee lärling samt YH) 

-4664 2264 6928 0 

Uppdragsutb samt interkommunalt 86 0 -86 0 

ARBETSMARKNADS 0CH SYSSELSÄTTNINGS 
AVD 

13077 14909 1832 -12 

gemensamma kostn AMA 3454 3459 5 13 

projekt 652 766 114 -65 

sociala företag 450 378 -72 -218 

Arbetsmarknadsåtgärder 2446 2065 -381 1235 

Sysselsättningsverksamheter 5585 4658 -927 -977 

Feriejobb 490 3583 3093 0 

PROJEKT OCH UTVECKLING 986 1391 405 -11 

FLYKTINGMOTTAGNING 119 105 -14 0 

ENSAMKOMMANDE BARN 0 0 0 0 

TOTALT 22707 34580 11873 2614 

Central ledning och administration redovisar ett överskott på 0,6 mkr eftersom överskottskravet avsatts 

centralt. Prognosen är ett överskott på 1% av anslaget dvs ca 1,1 mkr. 

Vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 9,1 mkr. Köpta utbildningar och yrkesutbildningar 

redovisar ett överskott på 6,9 mkr till följd av att de statliga bidragen redan utbetalats och ännu ej 

förbrukats. Resterande överskott 2,2 mkr är budgeterade personalkostnader som ej förbrukats pga av 

rekryteringssvårigheter samt att intäkter för flyktingar på SFI överskridit budgeten. Prognosen för året 

är att avsatta medel och statliga medel för externa utbildningar och yrkesutbildningar kommer att 

förbrukas. Däremot beräknas ett överskott på ca 1,5 mkr för ej tillsatta lärartjänster. 

Arbetsmarknadsinsatser redovisar ett överskott på 1,8 mkr. Feriejobb redovisar ett överskott på 3,6 mkr 

som en följd av att verksamheten bedrivs under jun-aug. Arbetsmarknadsåtgärder och 

sysselsättningsverksamheterna redovisar ett underskott på 1,8 mkr främst pga av eftersläpning av 

intäkter. Prognosen för Arbetsmarknadsinsatser är ett resultat enligt budget. 

Projekt och utvecklingsavdelningen redovisar ett överskott på 0,4 mkr. Avvikelsen beror på överskott i 

projektet BaZar samt §37-medel. Prognosen för projekt och utvecklingsavdelningen är ett resultat enligt 

budget. 

Flyktingmottagningens verksamhet finansieras främst av Migrationsverket förutom ett kommunanslag 
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på 315 tkr för informationsinsatser och bidrag till Röda korset för insatser för familjeåterförening. 

Bruttokostnaden för perioden var 7,3 mkr vilka finansierades av Migrationsverket. 

Verksamheterna för ensamkommande barn finansieras helt av Migrationsverket. Bruttokostnaden var 

32 mkr och finansierades helt av Migrationsverket enligt avtalade platser. 

Investeringarna följer plan. 

3 Styrkort  

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Andelen SFI studerande som efter avslutade studier går vidare 
till annan utbildning ska öka med 10% enheter. 

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

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

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling  

Minskade utsläpp av växthusgaser  

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar  Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är prioriterad 
målgrupp. 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till 
förvaltningens kvalitetsarbete. 

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

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Tag fram indikatorer och utgångsvärden för 
flyktingmottagningens kvalitet. 

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

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

 Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap. 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande  Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. 

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

 Verksamheten bedrivs inom angivet 
kommunbidrag/avkastningskrav. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Analys och effektivisering av lokalutnyttjande. 

 Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya 
ersättningsnivån. 

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

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

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

Nämnd-/Bolagsmål Analys 

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

För perioden har 17% av SFI eleverna gått vidare till studier inom 
vuxenutbildningen. Jämförelse med tidigare år kan bara göras i 
slutet av året. Det finns indikationer på att andelen ökar men om 
målet på 10% enheter kommer att nås är osäkert. 

För att nå målet är närdistansstudier inom grundläggande 
vuxenutbildning är införd. Överföringsmöten mellan SFI och 
grundläggande alternativt gymnsievux genomförs. 
Yrkesförberedande kurser inom SFI har startats. 

  

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

Arbete pågår i ALI-projektet. Detta bör implementeras och 
formaliseras efter avslutat projekt. Luleå Gymnasieskola gör en 
kartläggning av elevens tidigare studier och arbetslivserfarenhet och 
rutiner för hur arbetsmarknadsförvaltningen kan ta del av denna 
kommer att upprättas. Den nya stödförordningen för 
ensamkommande påverkar organiseringen av boende för unga över 
18 år. Detta innebär i sin tur rutinerna för kontakter mellan de unga 
och arbetsmarknadskonsulter måste ses över. Eftersom 
förändringsarbetet av boendeformer sker hela hösten är det osäkert 
om lämpliga rutiner kan implementeras innan årsskiftet. 

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

För perioden jan-apr har 40% av de som lämnat 
etableringsuppdraget gått till arbetet eller studier. Målet är 
egentligen ett tvåårsmål men för 2016 var andelen 33 % så detta 
tyder på att målet kan nås redan i år. 

Särskilda insatser för målgruppen görs inom Jobbsteget som är ett 
projekt som ger nyanlända personer eller långtidsarbetslösa 
möjlighet till anställning. Syftet på sikt är även att trygga Luleå 
kommuns försörjningsbehov av personal inom olika förvaltningar. 
Utrikesfödda representerar 40% av deltagarna i denna insats. 
Projektet BaZar riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står mycket 
långt från arbetsmarknaden. Under hösten startar projektet 
workplace Luleå med finansiering från Europeiska socialfonden för 
att snabbt matcha ut utrikesfödda till arbete. 

  

 Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är prioriterad 
målgrupp. 

AMF har i dagsläget tre pågående projekt, Workplace Luleå , Bazar 
samt Jobbsteget som vänder sig till utrikesfödda alternativt 
prioriterar målgruppen. (Jobbsteget 40% utrikesfödda) 

Flertalet mindre projekt bedrivs tillsammans med andra aktörer 
samt civilsamhället och ytterligare projekt är under planering. 

De externa medlen kommer främst från Europeiska socialfonden, 
Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. 

 Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till 
förvaltningens kvalitetsarbete. 

Under perioden har en inventering av brukarundersökningar gjorts i 
syfte att kartlägga behovet av fortsatt förbättring av 
brukarorienteringen i verksamheternas utvecklingsarbete. 

Brukarundersökningar genomförs som rutin på Vuxenutbildningen 
efter varje avslutad kurs eller utbildning. 

Brukarundersökningar genomförs på integrationsavdelningen bland 
ensamkommande barn. 

Flyktingmottagning genomför inte brukarundersökning i dagsläget. 

Brukarundersökning är framtagen men inte genomförd på 
Arbetsmarknadsavdelningen. Denna är planerad att genomföras 
under hösten. 

För att uppfylla målet krävs även att resultat omhändertas för 
strategiskt förbättringsarbete. 

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

Analyser har gjorts av könsuppdelad statistik under 2016. 
Övergripande åtgärder är utvalda utifrån områden där skillnader 
har konstaterats. Ytterligare könsuppdelad statistik kommer att 
analyseras och en övergripande aktivitetsplan för varje 
verksamhetsområde tas fram. 

För planeringsperioden 2018-2020 finns kvantitativa mål uppsatta. 
Förbättringsarbete har påbörjats men likvärdig service bedöms inte 
kunna nås under 2017. 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

  

 Tag fram indikatorer och utgångsvärden för 
flyktingmottagningens kvalitet. 

Framtagande av relevanta indikatorer för flyktingmottagningens 
kvalitet pågår. En verksamhetsutvecklare är inkopplad i arbetet. 
Framtagandet beräknas vara klart innan årets slut. 

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

Upphandling av nytt valideringsverktyg planerad men ej genomförs 
och implementeras under hösten. 

 Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott ledarskap. Särskilda utbildningstillfällen kring personalområdet för 
förvaltningens chefer såsom arbetsmiljö alkohol och droger etc 
genomförs under året. Särskilda insatser kring riskbedömningar på 
boendena pågår. 

Den stora förändringen av verksamheten för ensamkommande barn 
utifrån den nya ersättningsförordningen ställer höga krav på 
verksamhetens chefer för att klara en bra verksamhet. Det är osäkert 
om dessa chefer under rådande situation ges rätt förutsättningar för 
att utöva ett gott ledarskap. Insatser för boendechefer för 
ensamkommande barn pågår. Bla utreds beredskapsorganisation i 
samverkan med socialförvaltningen samt hur enhetschefernas 
övertidsuttag kan minska. 

  

 Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. Målet är att alla Arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska 
hälsodiplomeras. Detta mål är dock långsiktigt och ska vara klart 
senast år 2019. Målet är även att förvaltningens sjuktal ska sjunka. 
För perioden har sjuktalet sjunkit från 8,0% till 7,0 % i jämförelse 
med föregående år. Hållbart medarbetarengagemang kommer att 
mätas under året. Eftersom det inte har mätts tidigare har 
förvaltningen inget mål för detta i år. 

Alla verksamheter utom vissa boenden för ensamkommande barn 
och unga har påbörjat arbetet med hälsodiplomering. Orsaken till 
detta är den nya ersättningsförordningen som medför en stor 
organisationsöversyn. Till följd av detta förändras 
personalsammansättningen och en stor del av de anställda kommer 
att varslas om uppsägning, vilket gör hälsodiplomeringen svår att 
genomföra. 

Inom övriga arbetsgrupper i förvaltningen görs även insatser inom 
lönekriterier och utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Osäkerhet råder hur sjuktalen kommer att utvecklas med tanke på 
de stora verksamhetsförändringarna inom verksamheten för 
ensamkommande barn. En verksamhetsöversyn av 
arbetsmarknadssidan kommer även att påbörjas under hösten, vilket 
också kan påverka medarbetarengagemanget och sjuktalet. 

  

 Verksamheten bedrivs inom angivet 
kommunbidrag/avkastningskrav. 

Resultatet för perioden är ett överskott på 11,9 mkr. Prognosen för 
Arbetsmarknadsförvaltningen är ett överskott på 2,6 mkr 

 Analys och effektivisering av lokalutnyttjande. Översyn av lokaler sker i dagsläget vid Integrationsavdelningen och 
dess verksamhet för ensamkommande barn och unga. Anpassning 
sker till den nya ersättningsförordningen som träder i kraft den 1:a 
juli. Handlingsplan är framtagen som omfattar lokalutnyttjandet. 

Organisationsöversyn av arbetsmarknadssidans verksamheter 
kommer att påbörjas under hösten. Översynen omfattar utredning 
av egna lokaler för verksamheter för arbetsmarknadsinsatser. 

Genomgång av gemensamma lokaler för central ledning och 
administration har påbörjats och åtgärder för förtätning kommer att 
ske under hösten. Ytterligare åtgärder och eventuell ombyggnation 
planeras för år 2018. 

Bedömningen är att analyser och framtagande av planer kommer att 
hinnas klart under året samt att möjliga effektiviseringar under 2017 
kommer att genomföras. 
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Nämnd-/Bolagsmål Analys 

  

  

 Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till den nya 
ersättningsnivån. 

Anpassning av verksamheten för ensamkommande barn och unga 
har påbörjats. Handlingsplan är framtagen. Första steget i 
organisationsförändringen, omvandling av HVB boenden till 
stödboenden är genomförd. I nuläget pågår förberedelse för nästa 
steg i omvandlingen och drygt 40 personer har varslats. 
Bedömningen är att omvandlingen följer tidplanen och att 
verksamheten för ensamkommande barn under 2017 kommer att   
täckas av Migrationsverkets bidrag. Bedömningen är också att när 
omställningen är klar kommer verksamheten ha en kostnadsnivå 
som fortlöpande täckas av bidraget från Migrationsverket. 

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

Under perioden jan-mars har 225 personer avslutats. Av dessa har 
totalt 36 personer avslutats till osubventionerat arbete, 
subventionerat arbete utanför kommunen eller studier. Föregående 
år avslutades samma period 173 personer varav 36 personer 
avslutades till osubventionerat arbete eller studier. Andelen som 
avslutats till osubventionerat arbete, subventionerat utanför 
kommunen eller studier har minskat från 20,8% till 16%. 

Målet är långsiktigt och kommer ej att nås 2017. Planerad 
måluppfyllelse är år 2020. En översyn av verksamheten för 
arbetsmarknadsinsatser kommer att påbörjas under hösten. 

  

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

Andel som klarar sina studier av de som genomfört sina kurser har 
ökat från 93,3 % till 95,0 % i jämförelse med föregående period. 
Andel som klarar sina studier av alla som påbörjat vilket inkluderar 
avhopp kan inte mätas och jämföras för en enskild period utan 
endast vid årets slut. Indikationer finns på att andelen som påbörjar 
och klarar sina studier har ökat om detta motsvarar en så hög andel 
som en ökning på 10% är osäkert. 

Insatser för att förbättra resultatet görs inom språkutvecklande 
arbetssätt samt betyg och bedömningar. 

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

Problemanalys genomförd tillsammans med socialförvaltningen. 
Efter beslut från respektive förvaltningschef kommer gemensamma 
och effektivare processer att tas fram i syfte att förkorta tiden i 
försörjningsstöd och förbättra insatser som leder till egen 
försörjning. 

Osäkert om effekter av detta kommer att hinna synas 2017. Beslut 
om åtgärder för att utveckla gemensamma processer tas av 
förvaltningschefer före sommaren. 
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2017/760-1.3.3.1

Mats Karlsson

Kommunledningsförvaltningen delårsuppföljning januari-
april 2017
Ärendenr 2017/760-1.3.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunledningsförvaltningens 
delårsuppföljning januari-april 2017.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt sin delårsuppföljning 
januari-april 2017 enligt de rutiner som gäller för Luleå kommun. 

Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade 
insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett 
kommer att nås vid årets slut. Det resterande är pausat av ekonomiska skäl. 
Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag.

Inom ramen för målområdet ”Samordnade insatser för skärgårdens 
utveckling” har förvaltningen pausat aktiviteten att ta fram en webbversion 
av ”Skärgårdsboken”. 

Beslutsunderlag
 Underlag för delårsuppföljning.

Mats Karlsson
 

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kontor
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1 Uppdrag

Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för kommunstyrelsens mål och 
ambitioner. Förvaltningen har till uppgift att vara drivande, stödjande och rådgivande för kommunens 
förvaltningar och bolag. Förvaltningen har även i uppgift att säkra att kommunstyrelsen får relevant 
uppföljning. Förvaltningen är systemägare för merparten av de kommungemensamma systemen. Det 
pågående arbetet med samordning av stödprocesser och kundservice kommer att förändra 
förutsättningarna för förvaltningens roll, ansvar och uppdrag. Vilket bland annat innebär inrättande av 
ett servicekontor från årsskiftet 2017-18.

Ekonomikontoret ansvarar, på kommunstyrelsens uppdrag, för samordning och utveckling av 
processer som stödjer en god ekonomi enligt kommunens mål och en god intern kontroll. Arbetet sker 
via samordning och utveckling av det övergripande ekonomiarbetet i enlighet med de ekonomiska 
styrprinciperna samt kommunledningens intentioner.

I uppgiften ingår att till förvaltningar och bolag ge service och att vara beslutsstöd inom det ekonomiska 
området.

IT-kontoret ansvarar för att Luleå kommuns IT-strategi förverkligas. IT-strategin styr kommunens 
dagliga och strategiska arbete inom IT. Arbetet bedrivs i huvudsak genom att stimulera, stödja och 
medverka till en ökad digitalisering och utveckling för förvaltningar och bolag. Kontoret ansvarar även 
för åtgärder och aktiviteter inom IT-området som leder till helhetssyn och samordning, tillgänglig och 
driftsäker IT-miljö, kostnadseffektiva lösningar, ökad service till medborgare och medarbetare samt hög 
informationssäkerhet. IT-kontoret ansvarar också för samordningen av den gemensamma e-nämnden, 
som består av länets kommuner, vars uppdrag är att driva utveckling inom e-förvaltning.

Inköpskontoret ansvarar för kommunens inköpsprocess av varor och tjänster samt dess stödprocesser. 
Tillsammans med förvaltningarna ska inköpskontoret strategiskt samordna, effektivisera och följa upp 
kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer. För bolagen har inköpskontoret en 
stödjande roll avseende upphandlingar.

Kansliet hanterar den politiska beslutsprocessen och ansvarar för hela ärendekedjan i kommunstyrelse, 
inklusive utskott och kommunfullmäktige. Kontoret ansvarar för att utveckla den politiska 
beslutsprocessen och att stödja övriga förvaltningars ärendehanteringsprocess. Kontoret tillhandahåller 
stöd till övriga förvaltningar i juridiska frågor. Kansliet ansvarar också för att vårda och tillgängliggöra 
arkivhandlingar och bildsamlingar. De allmänna valen samt borgerliga vigslar och begravningar 
administreras av kansliet. Konsumentvägledningen erbjuder stöd och rådgivning och tillhandahåller 
även budget- och skuldrådgivning. Överförmyndarexpeditionen hanterar ställföreträdarskap för de som 
har behov av god man/förvaltare.

Kommunikationskontoret ska övergripande ansvara för utvecklingen av Luleå kommuns 
kommunikation och marknadsföring, i enlighet med kommunfullmäktiges styrdokument, varumärket 
Luleå kommun samt platsvarumärket Luleå. Kontoret ska stötta kommunledning och förvaltningar, 
producera kommunövergripande informationsmaterial, administrera och utveckla kommunens digitala 
kanaler, sköta kommunledningens mediekontakter samt samordna kommunens arbete med 
platsmarknadsföringen. Kontoret ansvarar vidare för internservice, kundtjänst och medborgarkontoret i 
Råneå.

Personalkontoret har en central roll i genomförandet av kommunstyrelsens ambitioner inom det personalpolitiska 
området och har Luleå kommuns samlade arbetsgivaransvar. Arbetet sker via samordning och utveckling av 
övergripande HR-processer i enlighet med antagen HR-strategi. Kontoret erbjuder rådgivning och stöd via 
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specialistkompetenser till förvaltningar och i viss mån även till kommunala bolag. Kontoret skapar 
grundförutsättningar för ett gott medarbetarskap och ett gott ledarskap i Luleå kommun, i syfte att skapa kundnytta 
för verksamheterna.

2 Verksamhetens måluppföljning

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom sex kontor 
med uppdrag enligt ovan. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade 
insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål utom ett kommer att nås vid årets slut. 
Det resterande är pausat av ekonomiska skäl. Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag.

3 Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr

Perioden Prognos Perioden Prognos

Verksamhetens intäkter 32 289 106 851

Verksamhetens kostnader -68 176 -251 235 Nettoinvestering 3 099 26 100

Kapitalkostnader -6 574 -20 929

Nettokostnader -42 461 -165 313

Kommunbidrag 57 980 173 940 Årsbudget 26 100

Resultat 15 519 8 627 Avvikelse 0

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott för perioden med 15,5 mkr. Huvuddelen av överskottet beror 
på vid prognostillfället outnyttjade anslag för digitalisering 1,7 mkr, bosättningsuppdraget 5,6 mkr, office-licenser 
2,0 mkr samt projektbudgeten för den administrativa översynen 2,4 mkr. Detta beror på att kostnaderna kommer 
senare under året. Därutöver tillkommer överskott kopplade till engångsersättningar och projekt. Prognosen för året 
landar på ett överskott med 8,6 mkr där huvuddelen beror på kvarvarande anslag för den administrativa översynen 
med 5,0 mkr samt ett överskott relaterat till att klara förvaltningens överskottsmål med 2,0 mkr.

4 Styrkort 
KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål

Ökat byggande för fler Luleåbor  Ökat byggande för fler Luleåbor

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling  Samordnade insatser för skärgårdens utveckling

Minskade utsläpp av växthusgaser  Minskade utsläpp av växthusgaser

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun

 Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegreringMål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

 Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten

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

 Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande  Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande

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

 Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Effektivisering av verksamheten
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5 Analys 
Nämnd-/Bolagsmål Analys

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

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

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

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

 Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun Förvaltningen har fokus på ökad tillgänglighet via telefon och e-post 
samt att tydliggöra resultataspekten. Utvecklingsarbetet bedrivs via 
ständiga förbättringar med hjälp av förbättringstavlor, enkätutskick 
och ärendesystem. Ett koncept för samlad kundtjänst är under 
framtagande.

 Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering Genomförda och planerade insatser (handlingsplan, utbildning och 
könsuppdelad statistik) inom området finns. Arbete pågår med att 
implementera ett nytt systemstöd för arbetsvärdering och 
lönekartläggning som från och med 2017 ska ske årligen.

 Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten Utpekade förbättringsområden i Kommunkompassen med ökat 
fokus på resultat och förbättrad styrning har omhändertagits och ett 
nytt styrsystem har tagits fram. Exempel på förbättringar är: 
utvecklingsmöten veckovis för att fånga upp och åtgärda avvikelser, 
införda SLA för IT-tjänster, nya e-tjänster, digital årsredovisning, 
identifiera mätetal.

 Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap Olika slags aktiviteter pågår inom samtliga kontor: nytt IT-stöd för 
att få bättre överblick och planeringsunderlag, återkommande 
samverkansmöten, kompetensutvecklingsplan, tydliggöra gränsytor 
och samarbetsytor.

 Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande Sjuk- och frisknärvaron följs upp löpande och tas upp i 
medarbetarsamtal. Motsvarande period för 2016 och 2015 visar på en 
viss fluktuation som sannolikt tillskrivs hur utbredd influensan varit 
bland allmänheten. Olika specifika aktiviteter för att befrämja 
medarbetarnas hälsa inplanerade kontorsvis.
Sjukfrånvaro: 5,0 (3,1 %, 5,4 %)
Frisknärvaro: 87,2 (94,9 % 82,6 %)

 Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag Förvaltningen bedriver sin verksamhetet inom angivet 
kommunbidrag och klarar även överskottsmålet för 2017.

 Effektivisering av verksamheten Arbete pågår inom ramen för den administrativa översynen. Förslag 
att effektivisera ekonomiadministrationen kommer att levereras 
innan sommaren för genomförande vid årsskiftet 2017/2018.
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Luleå kommuns delårsrapport 2017-04-30
Ärendenr 2017/771-1.3.3.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapport 2017-04-30
2. Ökning av kommunbidrag för barn- och utbildningsnämnden med 519 

tkr och stadsbyggnadsnämnden med 93 tkr på grund av korrigeringar 
vid införandet av komponentavskrivningar. Medel hänförs från 
finansieringens kapitalkostnader.

3. Minskning av kommunbidrag för berörda nämnder/förvaltningar vid 
höjda parkeringsavgifter för anställda vilket ger ökade 
parkeringsintäkter.  Ökningen om 2 815 tkr tillförs det budgeterade 
resultatet 2017.  

4. Justering av kommunbidrag för förmånsportal pga försenad start. 
Berörda nämnder/förvaltningar får tillbaka tidigare minskning av 
kommunbidrag från kommunledningsförvaltningen om totalt 437 tkr. 

5. Minskning av kommunbidrag för staben kvalitet och 
samhällsutveckling pga försenad driftstart för Haparandabanan. Det 
budgeterade anslaget om 1 300 tkr tillförs det budgeterade resultatet 
för 2017.

6. Anslaget för Hamnfestivalen om 3 200 tkr överförs till 
stadsbyggnadsnämnden från staben kvalitet och samhällsutveckling.

7. Bevilja nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i 2017 års budget med totalt 
25 176 tkr enligt bilaga, avseende årets löneöversyn för två av fem 
avtal. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för 
löneökningar. Helårseffekten av 2017 års löneöversyn, beaktas i 
samband med kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Sammanfattning av ärendet
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras
årets första delårsrapport (se bilaga 1). Delårsrapporten omfattar nämndernas
verksamhet, samt de kommunala bolagens bidrag till kommunstyrelsens
måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en
prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget
2017-2019) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både 
uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas styrkort samt ekonomisk 
redovisning.
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Periodresultat per 2017-04-30
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett negativt periodresultat på 17,6 
mkr vilket är 10,8 mkr sämre än budget. Kommunens olika verksamheter 
visar ett periodresultat i jämförelse med budget på +64,8 mkr. Det är ett saldo 
av förvaltningarnas över- respektive underskott i jämförelse med budget. 
Detta möts av ökade kostnader i jämförelse mot budget för 
semesterlöneskuld, löneskulder, arbetsgivaravgifter och pensioner om -73 
mkr. Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag är +13,4 mkr bättre än 
budget, saldot av finansiella intäkter och kostnader är -15,1 mkr sämre än 
budget.

Årsprognosresultat
Den framtagna prognosen för kommunen pekar på ett positivt helårsresultat 
på 18 mkr vilket är ca 44 mkr bättre än budget. Prognosen för 
nettoinvesteringar beräknas uppgå till 796 mkr vilket är 204 mkr sämre än 
budget. Nämndernas prognos ger en positiv avvikelse mot budget som 
uppgår till +36,5 mkr, skatteintäkter och generella statsbidrag prognosticeras 
till 2,5 mkr bättre än budget samt att finansiella poster bedöms bli 5 mkr bättre 
än budget.

Uppföljning av ekonomisk hushållning
För 2017 bedöms inget av de långsiktiga finansiella målen kunna uppnås 
förutom en flerårsplan utan skattehöjning vilket också är den långsiktiga 
bedömningen med nuvarande ekonomiska förutsättningar. För mer 
information se strategisk plan och budget 2017-2019.

Beskrivning av ärendet 

Justering av kommunbidrag för komponentavskrivningar
Det har skett en korrigering vid införandet av komponentavskrivning vilket 
föranlett en för stor reducering av barn- och utbildningsnämndens 
kommunbidrag med 519 tkr samt för stadsbyggnadsnämnden med 93 tkr. 
Reduceringen justeras från posten på finansieringens kapitalkostnader.

Justering av kommunbidrag för ökade parkeringsintäkter
Höjda parkeringsavgifter för anställda ger ökade parkeringsintäkter som 
justeras från respektive nämnd/förvaltning till 
kommunledningsförvaltningen. Totalt belopp (fr o m 2017) 2 815 tkr 
(varav AMF 55  tkr, BUF 1 321 tkr, FRI 10 tkr, SBF 541 tkr, SOC 806 tkr och 
Rtj 82 tkr).

Justering av kommunbidrag för förmånsportal pga av försenad start
Starten för förmånsportalen är framflyttad och kommunbidrag justeras från 
kommunledningsförvaltningen till resp nämnd/förvaltning.  Totalt belopp 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2017-05-23

 
2017/771-1.3.3.1

David Bergman

som justeras är 437 tkr (varav AMF 74 tkr, FRI 25 tkr, KULT 44 tkr, RTJ 29 tkr, 
SBF 230 tkr och MOB 35 tkr)

Justering av kommunbidrag för Haparandabanan pga försenad driftstart
Driftstart är framflyttad för Haparandabanan och en justering görs som 
minskar kommunbidraget för staben kvalitet och samhällsutveckling och ökar 
det budgeterade resultatet för 2017 om 1 300 tkr.
 
Anslaget för Hamnfestivalen överförs till stadsbyggnadsnämnden
Anslaget för Hamnfestivalen justeras från staben kvalitet och 
samhällsutveckling till stadsbyggnadsnämnden. Belopp 3 200 tkr. 

2017 års löneöversyn - tilläggsanslag budget 2017 
I förvaltningar/nämnders kommunbidrag för 2017 saknas anslag
för 2017 års löneökningar. Belopp har reserverats i kommunfullmäktiges 
anslag för löneöversyner. Årets löneförhandlingar för två av fem avtal är nu 
slutförda och avtalen löper from 1 april. Lönerevisionen innebär ökade 
lönekostnader under 2017 på totalt 25 176 tkr. Fördelningen per nämnd/ 
förvaltning framgår av bilaga. I beloppet ingår även en kompensation för 
övriga kostnadsökningar, timanställda, övergångsbestämmelse i RIB-avtalet 
m.fl. Helårseffekten av 2017 års löneökningar för år 2017 och framåt beaktas i 
samband med att kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Beslutsunderlag
 Delårsrapport 1 2017-04-30
 2017 års löneöversyn för samtliga avtal
 Lönerevision 2017 del 1

David Bergman
Avdelningschef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
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••• Delårsrapport

Luleå Kommun
Jan - april 2017
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Rapporten är indelad i tre avsnitt: 

-Förvaltningsberättelse januari-april 

I förvaltningsberättelsen presenteras 

omvärldsfaktorer som påverkar 

kommunens planering och uppföljning. 

Förvaltningsberättelsen avslutas med en 

prognos över kommunens ekonomiska 

resultat samt koppling till balanskravet 

och uppfyllelse av de finansiella målen. 

-Måluppföljning kommunstyrelsens 

styrkort 

I detta avsnitt redovisas en sammanfattad 

bedömning av hur nämnder och bolag 

bidrar till att de gemensamma målen 

(kommunstyrelsens mål) uppnås. Detta 

presenteras i perspektivanalyser som 

baseras på de kommentarer nämnder och 

bolag lämnat in avseende bedömda 

effekter från planerade, pågående eller 

genomförda. 

-Måluppföljning nämndernas och 

bolagens styrkort 

Här redovisar nämnderna och bolagen sin 

måluppföljning. Detta åskådliggörs genom 

färgsättning av målen i styrkortet. 

Nämnderna och bolagen har också getts 

möjlighet att kommentera 

måluppföljningen. Varje nämnd har gjort 

en egen delårsuppföljning, där presenteras 

en fördjupad analys till varje mål i 

styrkortet. Den som är intresserad kan på 

ett enkelt sätt ta del av nämndernas 

delårsuppföljningar på respektive nämnd 
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Inledning 

Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder, samt de kommunala 

bolagens bidrag till kommunstyrelsens måluppfyllelse. Delårsrapporten innehåller både 

uppföljning av helheten (kommunstyrelsens styrkort) samt delarna (nämndernas och 

bolagens styrkort). Styrkortet är framtaget utifrån fyra inriktningar som fokuserar på ett 

antal målområden som är prioriterade. Målområdena gäller för samtliga nämnder, 

förvaltningar och bolag. Målområdena ska tillsammans bidra till att hitta mål för hållbarhet, 

attraktion, tillväxt, jämställdhet och kvalitet. Målen sätts i verksamheterna och ska vara 

formulerade på ett sådant sätt att det blir möjligt att avläsa effekter. 

Inriktningarna för styrkortet är: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Stå för öppenhet och mångfald 

• Lyfta identiteten som kuststad året 

runt 

• Ta sats för en ledande nordlig 

region 

• Bygga för framtiden 

Ha god service på likvärdiga villkor 

anpassad och tillgänglig efter 

behoven och ha förmåga att överföra 

detta till nytta för den enskilde och 

för samhället. 

Ge goda förutsättningar för 

medarbetare att utveckla sin 

kompetens och vara medskapande. 

 

Bedriva verksamheten inom tilldelad 

budget och använda tillgängliga 

resurser effektivt. 
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Förvaltningsberättelse 
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Befolkning och arbete 

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 19 personer under årets fyra första månader.  

Detta innebär att den 30 april bodde det 76 789 personer i Luleå kommun.  

Ökning beror helt av ett positivt flyttnetto, plus 28 personer, födelsenetto är däremot 

negativt, minus 9 personer.  

 

Årets befolkningskurva har inte lika positiv utveckling som fjolårets. 

Prognosen strävar efter ett födelsenetto på plus 74 personer och ett plus på flyttnettot med 

516 personer för att nå till målet plus 600 personer 2017-12-31. 

Hittills i år ligger folkmängden 181 personer under prognosen, för att nå 77 370 personer vid 

årsskiftet. När det gäller födelsenettot ligger vi betydligt under prognosenvärdet. Även 

flyttnettot är under prognossiffrorna. Vilket innebär att prognosmålet på +600 personer 

kommer att bli en tuff utmaning i år. 

 

  

31-jan 28-feb 31-mar 30-apr 31-maj 30-jun 31-jul 31-aug 30-sep 31-okt 30-nov 31-dec

2017 76 722 76 716 76 755 76 789

2016 76 081 76 117 76 227 76 258

75 000

75 500

76 000

76 500

77 000

Befolkningsutveckling i Luleå kommun 2016-2017 
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Sysselsättningsutveckling 

Arbetsmarknadsläget i Luleå är fortfarande gynnsamt och under de första 4 månaderna av 

året har det skett en fortsatt minskning av den totala arbetslösheten i Luleå. Minskningen 

motsvarar -0,3 procentenheter i Luleå jämfört med samma tid 2016 och för länet är det en 

minskning med -0,2 procentenheter.   

 

Andelen öppet arbetslösa samt personer i arbetsmarknadsprogram mars 2017 är i Luleå 6,6 

% som går att jämföra med riket 7,6 %. Det motsvarar ca 2600 personer som är öppet 

arbetslösa eller i program i Luleå och av den gruppen är ca 30% utrikesfödda. Gruppen 

utrikesfödda kommer att öka i takt med att kommunplaceringarna ökar men kommer plana 

ut 2019. Flera nya reformer förväntas införas under året för att på olika sätt påskynda 

utrikesföddas etablering på arbetsmarknaden. 

 

Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler branscher. Särskilt svårt 

väntas det bli inom den offentliga sektorn som har stora ersättningsrekryteringar de 

kommande åren. En utmaning för arbetsgivare blir att tillvarata nyanländas arbetskraft och 

personer som idag står utanför arbetsmarknaden för att inte tillväxten ska hämmas och 

välfärden hotas.  

 

 

 

 

 

  

47



 
 

5 
 

Servicedeklarationer och synpunktshantering 

För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun servicedeklarationer. En 

servicedeklaration förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om 

vad medborgarna kan förvänta sig av kommunen. En deklaration ska vara aktuell, trovärdig 

och alltid genomförbar under normala omständigheter. Under det första tertialet 2017 har 

det inkommit cirka 34 synpunkter kopplad direkt till de servicedeklarationer som 

kommunen har. Detta är i paritet med samma period föregående år. Ärendena har 

huvudsakligen handlat om synpunkter på vinterväghållningen och stadsmiljöer. 

 

 

 

  

58 

37 
34 

Antal inkomna synpunkter  

Tertial 1 

2015 2016 2017

Gata och trafik 

52% 

Skola och 

förskola 

12% 

Fritid och idrott 

9% 

Park och natur 

6% 

Socialtjänst 

6% 

Vård och omsorg 

6% 

Vatten och 

avlopp 

6% Konsumentvägle

dning 

3% 

Fördelning inkomna synpunkter 

Tertial 1 2017 
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Attraktiv arbetsgivare 

Tillsammans skapar vi livskvalité för medborgare i vår kommun och som medarbetare gör 

du skillnad för människor varje dag. Luleå kommun vill behålla, rekrytera, attrahera och 

utveckla sina medarbetare. En ständig utveckling av vår organisation och våra arbetssätt är 

viktigt för att på bästa sätt kunna förverkliga verksamheternas mål. När vårt förhållningssätt 

utgår från vår gemensamma värdegrund, skapar det förutsättningar för kommunen att vara 

en attraktiv arbetsgivare. Luleå kommun har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam 

målbild för arbetet med medarbetare och organisation. 

Luleå kommun har ca 6 900 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna 

är 56 % akademiker, 78 % kvinnor och medelåldern är 48 år. 

Gemensam värdegrund 

Luleå kommuns gemensamma värdegrund är 

engagemang, ansvarstagande, kompetens. Genom ett 

medskapande förhållningssätt på arbetsplatserna 

levandegörs värdegrunden.  

 

Kompetens 

Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar 

handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver. Alla 

förvaltningar arbetar med kompetensutveckling utifrån 

verksamhetens behov och utmaningar och alla medarbetare ska ha 

en individuell kompetensutvecklingsplan. Vi arbetar med 

kompetensbaserad rekrytering som gör rekryteringsprocessen 

bättre och integrerar diskrimineringsgrunderna på ett naturligt sätt. 

Det stora rekryteringsbehovet förutsätter en bra planerad och genomförd introduktion som 

ger alla nya medarbetare goda möjligheter att klara sitt uppdrag. 

Lön och förmån 

Det övergripande målet med lönepolitiken är att Luleå kommun ska kunna rekrytera, 

utveckla och behålla medarbetare så att vi får hög kvalitet, effektivitet och produktivitet i 

våra verksamheter. Lönestrategi 2016-2018 är en långsiktig plan för att nå målet med 

lönepolitiken. Förståelse för individuell lön, lönespridning, nytt arbetssätt gällande central 

lönesättning vid nyanställning och utvecklad lönekartläggning är de utvecklingsområden 

kommunen valt att fokusera på 2016-2018. Prioriterade grupper i löneöversyner inom ramen 

för lönestrategin är lärare, socialsekreterare, sjuksköterskor, förskolechefer, rektorer, 

enhetschefer inom stöd/vård/omsorg och integration samt konkurrensutsatta specialister.  
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Exempel på aktiviteter hittills under 2017 

 framtagande av ett material för arbete med verksamhetsnära lönekriterier på 

arbetsplatsen 

 implementering av ett nytt arbetssätt för lönesättning vid nyanställning vid 

socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, vilket medfört tydligare 

roller och ökat handlingsutrymme för rekryterande chef 

 värdering av olika arbeten i kommunen pågår som en del i arbetet med 

lönekartläggning 

 

Medarbetarnas förmåner är presenterade både på Intranätet och www.lulea.se. Arbete pågår 

med att ta fram ett nytt, tydligare koncept för förmåner i Luleå kommun och arbetet 

förväntas utmynna i en ny förmånsportal för kommunens medarbetare som beräknas 

driftsättas under 2017. 

 

Framtidens arbetskraft 

En bra kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska kunna nå sina 

tillväxtmål. Luleå kommun har en kompetensförsörjningsrapport som visar en samlad bild 

av den strategiska kompetensförsörjningen. Frågan måste dock hållas aktuell för att kunna 

parera eller möta eventuella kompetensbrister.  

 

Under våren har kommunen varit representerad på ett antal mässor och event i syfte att 

marknadsföra yrken och Luleå kommun som arbetsgivare. Trenden i samhället är att sociala 

medier blir mer och mer viktigt för att marknadsföra våra jobb. I mars var det premiär för 

den nya Facebook-sidan ”Jobba i Luleå 

kommun”, redan i maj var det 800 följare. 

Syftet med sidan är att marknadsföra lediga 

jobb samt göra artiklar för att sprida kunskap 

om hur det är att arbeta inom kommunen. På 

lulea.se marknadsförs möjligheter för 

studenter att göra exjobb eller praktik.  
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Statistik 

 

Nyckeltal Frisknärvaro (%) januari - april 2017, jämförelseperiod januari - april 2016 

Period 

Sjukfrånvaro 0 

dagar 

Sjukfrånvaro 1-7 

dagar 

Sjukfrånvaro >= 

8 dagar 

Nyckeltal Frisknärvaro 

Jan-april 

Luleå kommun 2017 48,98 30,28 20,75 79,3 

2016 52,73 27,72 19,55 80,5 

Arbetsmarknadsförv 2017 47,91 30,37 21,73 78,3 

2016 56,99 27,46 15,54 84,5 

Barn- och utbildningsförv 2017 51,64 28,48 19,88 80,1 

2016 55,31 25,87 18,82 81,2 

Fritidsförvaltningen 2017 70,11 18,39 11,49 88,5 

2016 72,09 15,12 12,79 87,2 

Kommunledningsförv 2017 57,54 29,61 12,85 87,2 

2016 62,44 32,49 5,08 94,9 

Kulturförvaltningen 2017 55,83 27,50 16,67 83,3 

2016 55,00 29,17 15,83 84,2 

Kvaltitet- och Samhällsutveckling 72,00 20,00 8,00 92,0 

2016  -  -  - -  

Miljö- och byggnadsförv 2017 50,91 36,36 12,73 87,3 

2016 56,25 29,17 14,58 85,4 

Räddningstjänsten 2017 77,33 9,33 13,33 86,7 

2016 80,00 11,25 8,75 91,3 

Socialförvaltningen 2017 43,59 32,84 23,57 76,4 

2016 47,10 30,09 22,80 77,2 

Stadsbyggnadsförvaltning 2017 53,25 31,24 15,51 84,5 

2016 58,08 26,18 15,75 84,3 

     BESKRIVNING AV NYCKELTAL FRISKNÄRVARO 

Nyckeltalet avser antal anställningar med sjukfrånvaro 0-7 dagar och anges i procent av totala antalet 

anställningar. 

Uppgifterna omfattar samtliga månadsanställda på avtalen AB, BEA och PAN. 
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Nyckeltal Sjukfrånvaro (%) januari - april 2017, 

jämförelseperiod januari-april 2016 

        

               

 

Nyckeltal 1 

Total 

Nyckeltal 2 

 > 59 dagar 

Nyckeltal 3 

Kvinnor 

Nyckeltal 4 

Män 

Nyckeltal 5 

<= 29 år 

Nyckeltal 6 

30 - 49 år 

Nyckeltal 7 

>= 50 år 

Förvaltning 

2016 

jan-

apr 

2017 

jan-

apr 

2016 

jan-

apr 

2017 

jan-

apr 

2016 

jan-

apr 

2017 

jan-

apr 

2016 

jan-

apr 

2017 

jan-

apr 

2016 

jan-

apr 

2017 

jan-

apr 

2016 

jan-

apr 

2017 

jan-

apr 

2016 

jan-

apr 

2017 

jan-

apr 

Luleå kommun 7,5 7,4 43,8 37,9 8,4 8,2 4,4 4,4 8,1 8,6 6,6 6,5 8,3 7,9 

Arbetsmarknadsförv 8,0 7,0 47,6 26,1 10,2 7,2 4,4 6,8 9,7 14,4 6,9 6,1 8,7 6,5 

Barn- och utb.förv 7,0 7,0 47,4 41,3 7,5 7,7 4,5 3,9 6,6 7,2 5,9 5,9 7,9 7,9 

Fritidsförvaltning 3,8 3,8 44,2 48,7 5,5 6,2 3,0 2,9 1,6 2,5 3,7 3,9 4,3 4,1 

Kommunledningsförv 3,1 5,0 48,6 49,8 4,2 7,6 1,3 1,1 3,3 1,7 2,3 6,6 4,0 3,6 

Kulturförvaltning 7,6 7,1 46,4 47,8 8,3 7,3 5,9 6,6 1,4 2,6 9,4 8,1 7,1 7,2 

Kvaltiet- och 

Samhällsutv   1,4   0,0   1,8   0,7   -   1,0   1,6 

Miljö-och byggnadsförv 4,8 4,5 13,4 34,1 2,9 4,6 8,4 4,3 10,1 2,7 3,7 3,8 3,9 6,5 

Räddningstjänst 4,8 2,8 70,9 15,8 13,1 8,5 3,7 2,1 5,2 15,7 0,8 1,6 12,2 3,6 

Socialförvaltning 9,2 8,9 41,2 37,2 9,7 9,3 5,7 6,4 9,2 9,5 8,5 8,1 9,8 9,5 

Stadsbyggnadsförv 5,0 4,4 32,5 20,8 6,4 5,8 3,6 3,2 5,0 4,4 3,2 3,6 6,2 5,1 

               BESKRIVNING AV NYCKELTAL SJUKFRÅNVARO 

Anges i procent. 

Nyckeltal 1: Total sjukfrånvarotid / Sammanlagd ordinarie arbetstid 

Nyckeltal 2: Summa sjukfrånvarotimmar fr o m dag 60 / Total sjukfrånvarotid 

Nyckeltal 3: Total sjukfrånvarotid för kvinnor / Sammanlagd ordinarie arbetstid för kvinnor 
 Nyckeltal 4: Total sjukfrånvarotid för män / Sammanlagd ordinarie arbetstid för män 
 Nyckeltal 5: Total sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre / Sammanlagd ordinarie arbetstid i 

åldersgruppen 29 år eller yngre 

Nyckeltal 6: Total sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30 – 49 år / Sammanlagd ordinarie arbetstid i 

åldersgruppen 30 – 49 år 

Nyckeltal 7: Total sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre / Sammanlagd ordinarie arbetstid i 

åldersgruppen 50 år eller äldre 

               Uppgifterna omfattar månads- och timanställda (exkl intermittenta "springvik") på avtalen AB, BEA 

och PAN 

Markering med streck (-) i fält betyder att anställda enligt urval saknas. 
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Finansiell analys 

 

Samhällsekonomi 

Den svenska ekonomin avslutade fjolåret starkt. För helåret 2016 beräknas BNP efter 

justeringar för kalendereffekter ha ökat med hela 3,2 %. Tillväxten för Sverige bedöms 

fortsatt bli hög under 2017. Den fortsatt höga produktionstillväxten baseras på att det i år blir 

bättre fart på exporten och hushållens konsumtionsutgifter. Däremot beräknas investeringar 

och offentlig konsumtion växa i något långsammare takt enligt SKLs februarirapport 2017.  

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och 

skatteunderlaget fortsätter växa i snabb takt. Arbetslösheten pressas tillbaka och når mot 

slutet av i år ner i en nivå som är jämförbar med de nivåer som rådde föregående 

högkonjunktur, dvs. strax innan finanskrisens utbrott. Trots ett alltmer ansträngt 

arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Inte heller inflationen når 

några högre tal utan tolvmånaderstalen för KPI fortsätter i år hålla sig under 2 procent. 

Riksbanken bedömer det ta längre tid innan inflationen stabiliseras runt 2 procent. 

Osäkerheten kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i omvärlden är alltjämt stor. 

För att ge fortsatt stöd åt inflationsuppgången beslutade direktionen att behålla reporäntan 

oförändrad på -0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas reporäntan höjas, vilket är något 

senare än i föregående prognos. 

 

Periodens resultat kommunen 

Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett negativt periodresultat på 18 mkr vilket är 11 

mkr sämre än budget. Kommunens olika verksamheter visar ett periodresultat i jämförelse 

med budget på +65 mkr. Det är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive underskott i 

jämförelse med budget, (se nämndernas driftsredovisning). Nettot av skatteintäkter och 

generella statsbidrag är 13 mkr bättre än budget, saldot av finansiella intäkter och kostnader 

är 15 mkr sämre än budget. I verksamhetens kostnader ingår semesterlöneskulden per 2017-

04-30.  
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Kommunens resultaträkning januari-april med prognos för helår 

(tkr) 
Utfall 

1704 Utfall 1604 

Budget 

per 1704 

Utfall - 

budget per 

1704 

Prognos 

helår 2017 

Budget helår 

2017 

Prognos - 

budget 

2017 

Utfall 

helår 2016 

Intäkter 983 965 1 085 348 976 605 7 360 2 921 674 2 929 814 -8 140 3 171 812 

Kostnader -2 345 949 -2 326 095 -2 319 292 -26 657 -6 944 823 -6 989 512 44 689 -6 963 233 

Avskrivningar -104 336 -103 120 -114 489 10 153 -343 468 -343 468 0 -310 531 

Verksamhetens 

nettokostnad -1 466 320 -1 343 867 -1 457 176 -9 144 -4 366 617 -4 403 166 36 549 -4 101 952 

Skatteintäkter  1 315 308 1 261 631 1 304 223 11 085 3 925 618 3 918 084 7 534 3 772 822 

Generella 

statsbidrag 136 477 137 305 134 142 2 335 417 064 422 433 -5 369 435 745 

Finansiella 

intäkter 225 6 284 19 254 -19 029 57 763 57 763 0 43 347 

Finansiella 

kostnader -3 249 -2 644 -7 183 3 934 -16 000 -21 501 5 501 -6 947 

Periodens resultat -17 559 58 709 -6 740 -10 819 17 828 -26 387 44 215 143 015 

 

Bolagens resultaträkningar januari-april med prognos för helår 

De kommunala bolagen redovisar tillsammans ett positivt periodresultat på 65 mkr vilket är 

lika med samma period 2016.  

 (tkr) 

  

Ägd andel 

% 

Rörelsens 

intäkter 1704 

Res efter 

fin poster 1704 

Progn 

soliditet  % 

Prognos 

helår 2017 

Antal 

anställda 

Luleå Kommunföretag AB 100  0 -1 360 84,0  44 300  0 

Dotterbolag   
          

Luleå Energi AB koncernen 100 356 482 49 021 77,7 111 052 160 

Lulebo AB 100 185 604 8 371 37,0 31 299 62 

Luleå Lokaltrafik AB 100 49 442 266 50,0 -6 000 155 

Luleå Renhållning AB 100 35 084 3 379 22,0 7 545 72 

Luleå Hamn AB 100 25 934 5 513 40,0 9 350 31 

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 100 4 904 -471 9,0 -850 5 

Summa: - 657 450 64 719 - 196 696 - 
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Kommunens balansräkning  

(tkr) 
Utfall                  

2017-04 

Utfall                  

2016-04 

Utfall  

2016 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 5 266 741 5 188 084 5 361 533 

Maskiner och Inventarier 145 897 150 628 165 871 

Pågående nyanläggningar 742 324 463 591 654 808 

Finansiella anläggningstillgångar 95 156 47 126 87 134 

Summa anläggningstillgångar 6 250 118 5 849 429 6 269 346 

Omsättningstillgångar       

Förråd m.m. 
6 768 5 908 6 630 

Kortfristiga fordringar 474 776 378 557 460 449 

Kortfristiga placeringar 2 023 3 837 2 023 

Kassa och bank 2 235 164 2 230 

Summa omsättningstillgångar 485 802 388 466 471 332 

SUMMA Tillgångar 6 735 920 6 237 895 6 740 678 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR       

OCH SKULDER       

Eget kapital 4 425 407 4 357 796 4 442 966 

Därav årets resultat -17 559 57 846 143 015 

Avsättningar       

Avsatt till pensioner 259 773 243 700 252 158 

Övriga avsättningar 56 453 60 875 56 482 

Skulder       

Långfristiga skulder 410 665 419 733 355 529 

Kortfristiga skulder 1 583 622 1 155 790 1 633 543 

Summa avsättningar och skulder 2 310 513 1 880 099 2 297 712 

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder 6 735 920 6 237 895 6 740 678 
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Kommunens nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos 

Nedan ses utfall per april jämfört med den reviderade budgeten för 2017. Utfallet uppgår till 

135mkr. Årsprognosen för kommunens nettoinvesteringar beräknas uppgå till 796 mkr och 

pekar således på en lägre investeringsvolym med 204 mkr jämfört med reviderad budget. 

Prognosen för bolagskoncernen, som visas i nedan tabell, visar i nuläget en 

investeringsvolym på 497 mkr för året. Den sammanlagda investeringsbudgeten för 

bolagskoncernen 2017 summerar till 608 mkr. 

 

Investeringsredovisning 

kommunen (tkr) Utfall 

1704 

Utfall 

1604 

Budget 

per 

1704 

Utfall  - 

budget per 

1704 

Prognos 

helår 

2017 

Rev Budget 

helår 2017 

Prognos - 

budget 

2017 

Utfall 

helår 

2016 

Kommunstyrelsen:         

  -Kvalitet ochsamhällsutveckling 0 0 0 0 0 0 0 0 

  -Kommunledningsförvaltning 3 099 1 792 2 067 -275 30 100 30 100 0 25 064 

  -Arbetsmarknadsförvaltning 238 172 133 105 400 400 0 621 

  -Räddningsnämnd 226 872 3 016 -2 790 9 048 9 048 0 1 997 

Barn-och utbildningsnämnd  4 200 3 962 4 833 -633 14 500 14 500 0 8 493 

Fritidsnämnd 4 098 -1 701 3 137 961 9 411 9 411 0 2 779 

Kulturnämnd  117 -457 950 -833 2 850 2 850 0 1 726 

Miljö- och byggnämnd 0 0 200 -200 600 600 0 229 

Socialnämnd 2 031 1 252 4 000 -1 969 12 000 12 000 0 8 392 

Stadsbyggnadsnämnd inkl 

exploatering 120 673 -30 552 306 954 -186 281 716 857 920 861 -204 004 485 369 

Summa nettoinvestering: 134 682 -24 660 325 290 -191 915 795 766 999 770 -204 004 534 670 

 

 

De kommunala bolagens investeringsredovisning 

 (tkr) Utfall 1704 Utfall 1604 Prognos helår 2017 Budget helår 2017 

Luleå Kommunföretag AB - - - - 

Dotterbolag 

    Luleå Energi AB koncernen 18 297 27 887 130 321 141 456 

Lulebo AB 72 000 54 038 270 000 370 000 

Luleå Lokaltrafik AB 989 366 3 003 3 003 

Luleå Renhållning AB 553 8 394 12 270 12 270 

Luleå Hamn AB 1 148 30 80 800 80 800 

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB 930 275 150 0 

Summa nettoinvestering: 93 917 90 990 496 544 607 529 
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Nämndernas driftredovisning och prognos 

(tkr) 
Utfall 

1704 

Utfall 

1604 

Budget 

per 1704 

Utfall - 

budget 

per 

1704 

Prognos 

helår 

2017 

Budget 

helår 

2017 

Prognos - 

budget 

2017 

Utfall 

helår 2016 

Kommunstyrelsen: 
                

    -Kvalitet och 

samhällsutveckling 
-18 724 

0 -21744 3020 -64471 -65231 760,00 0 

    -Kommunledningsförvaltning  -42 461 -62 622 -57 980 15 519 -165 313 -173 940 8 627 -190 837 

    -Kollektivtrafik -32 357 -29 892 -31 163 -1 194 -93 489 -93 489 0 -89 710 

    -Arbetsmarknadsförvaltning -22 707 -26 352 -34 580 11 873 -101 125 -103 739 2 614 -98 298 

    -Räddningstjänsten -17 369 -17 218 -17 742 373 -52 695 -53 226 531 -52 988 

Barn- och utbildningsnämnd -564 810 -548 925 -570 767 5 957 -1 700 100 -1 712 300 12 200 -1 685 998 

Fritidsnämnd -63 981 -65 511 -64 602 621 -191 876 -193 806 1 930 -196 796 

Kulturnämnd -34 222 -33 284 -37 017 2 795 -108 051 -111 051 3 000 -106 386 

Miljö- och Byggnadsnämnd -7 916 -8 141 -7 272 -644 -21 816 -21 816 0 -22 146 

Socialnämnd -507 817 -491 817 -528 854 21 037 -1 573 063 -1 586 563 13 500 -1 561 421 

Stadsbyggnadsnämnd -69 588 -77 726 -74 184 4 596 -225 966 -219 353 -6 613 -228 976 

Övriga nämnder 50 -670 -837 887 -2 512 -2 512 0 -7 076 

Summa nämndernas utfall -1 381 902 -1 362 158 -1 446 742 64 840 -4 300 477 -4 337 026 36 549 -4 240 632 

Finansförvaltning: -84 418 18 291 -10 434 -73 984 -66 140 -66 140 0 138 680 

varav:                 

Pensioner, löneskuld, 

arbetsgivaravgifter -413 600 -405 841 -340 142 -73 458 -1 053 190 -1 053 190 0 -987 454 

Kommunstyrelsens anslag för EU-

projekt 2 0 0 -436 436 -1 307 -1 307 0 0 

Kommunstyrelsens medel för 

oförutsedda behov 0 0 -663 663 -1 990 -1 990 0 0 

Kommunfullmäktiges medel för 

oförutsedda behov 2 0 0 -417 417 -1 250 -1 250 0 0 

Medel för strategiska 

utvecklingsinsatser 2 0 0 -2 997 2 997 -8 990 -8 990 0 1 

Realisationsvinster/-förluster m.m. 0 0 0 0   0 0 103 223 

Resultat försäljning 

omsättningstillgångar 0 95 903 692 -692 0 0 0 0 

Internt återförda kostnader 433 518 431 350 448 018 -14 500 1 344 055 1 344 055 0 1 333 441 

Avskrivningar -104 336 -103 120 -114 489 10 153 -343 468 -343 468 0 -310 531 

Verksamhetens nettokostnader 

-1 466 

320 -1 343 867 -1 457 176 -9 144 -4 366 617 -4 403 166 36 549 -4 101 952 

                  

Skatter 1 315 308 1 261 631 1 304 223 11 085 3 925 618 3 918 084 7 534 3 772 822 

Statsbidrag 136 477 137 305 134 142 2 335 417 064 422 433 -5 369 435 745 

Finansiella intäkter  225 6 284 19 254 -19 029 57 763 57 763 0 43 347 

Finansiella kostnader -3249 -2644 -7 183 3 934 -16 000 -21501 5 501 -6 947 

Periodens resultat -17 559 58 709 -6 740 -10 819 17 828 -26 387 44 215 143 015 
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Redovisningsprinciper  

Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognostiserade ekonomiska 

resultat och utfall för verksamheternas måluppfyllelse för perioden. 

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i 

årsredovisningen. Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i 

årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten: 

 Exploateringsfastigheter som avses försäljas inom ett år redovisas under 

anläggningstillgångar för perioden januari-april. 

 Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager. 

 Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största 

möjliga utsträckning beaktade. 

 Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens balansräkning. 

 Finansieringsanalys upprättas endast vid årsbokslut. 

 Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut. 
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Måluppföljning kommunstyrelsens styrkort 
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Måluppföljning Kommunstyrelsens styrkort 

Nedan följer en uppställning över kommunstyrelsens målområden. Respektive målområde 

sammanfattas genom att ange den prognos som nämnder och bolag har lämnat. Målområdet 

bedöms sedan bli grönt eller rött om fler än 50 % rapporterat grönt eller rött. Om de 

inrapporterade färgerna för grönt eller rött inte uppnår 50 % för någondera blir målområdet 

gult. Samtliga målområden utom ett är bedömda att uppnås vid årets slut. Målområdet 

”Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar” är i nuläget osäkert om det 

kommer att uppnås. 

KS Målområden 

 Ökat byggande för fler Luleåbor 

 Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga 

 Samordnade insatser för skärgårdens utveckling 

 Minskade utsläpp av växthusgaser 

 Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar 

 Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 

 Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten 

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

 Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande 

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

 Mål för: Effektivisering av verksamheten 

 

 

 

 

  

Förklaring till förkortningar: 

KSAM= Kvalitet- och samhällsutveckling, 

KLF=Kommunledningsförvaltningen, 

AMF=Arbetsmarknadsförvaltningen, 

RTJ=Räddningstjänsten, BUN=Barn- och 

utbildningsnämnden, Fritid=Fritidsnämnden, 

Kult=Kulturnämnden, MBN=Miljö- och 

byggnadsnämnden, SOC=Socialnämnden, 

SBN=Stadsbyggnadsnämnden, LEAB=Luleå 

Energi, LLT=Luleå lokaltrafik, LRAB=Luleå 

Renhållning, NFTC=Nordiskt 

flygteknikcentrum, KEA=Kronan exploatering, 

LHAB=Luleå Hamn 

Förklaring till uppföljning: 

Uppföljning sker med prognosfokus baserat på 

”trafikljusen”. Färgerna har följande innebörd:  

 Grönt- Målet kommer att nås/nåddes. 

 Gult- Det är osäkert om målet kommer 

att nås. (Detta ska kompletteras med 

vilka åtgärder som ska sättas in för att 

nå målet - kan enbart användas vid 

delårsuppföljningar) 

 Rött- Målet kommer inte att nås/nåddes 

inte (Detta ska kompletteras med vilka 

konsekvenser detta får) 
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Analys Kommunstyrelsens styrkort 

KS Målområden Analys 

 Ökat byggande för 
fler Luleåbor 

Kommentarer: 

Flera har avstått från att kommentera målområdet. De som kommenterat visar på flera aktiviteter 
som stödjer området men ännu finns få exempel på konkreta resultat. Exempel på resultat: 
Handläggningstiden för bygglov för första kvartalet har minskat med 40 % jämfört med 2016. 

Innan årets slut är det dock troligt att fler resultat kan bli mer tydliga. 

Bedömning nämnder/bolag: 

  

 Antal = 8 

KSAM, KLF, MBN, SBN, LEAB, Lulebo, LLT, LRAB 

 Antal = 0 

  

 Antal = 1 

SOC 

AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, LHAB OCH NTFC har inte satt mål eller kopplat aktiviteter till 
målområdet. 

  

 Värdigt och effektivt 
flyktingmottagande, 
särskilt unga 

Kommentarer: 

Ett flertal aktiviteter pågår eller är planerade under året. De flesta aktiviteterna kommer att bidra 
positivt till målområdet men AMF och BUN anger att deras mer specifika mål kan vara svåra att 
uppnå fullt ut. 

Bedömning nämnder/bolag: 

  

 Antal = 9 

KSAM, KLF, RTJ, FRI, KULT, SOC, SBN, LEAB, Lulebo 

 Antal = 3 

AMF, BUN, LLT 

 Antal = 0 

MBN, LRAB, LHAB och NFTC har inte satt mål eller kopplat aktiviteter till målområdet. 

  

 Samordnade insatser 
för skärgårdens 
utveckling 

Kommentarer: 

Löpande arbete pågår som i viss mån är samordnat över förvaltningsgränser. En utvecklingsplan 
för skärgården ska påbörjas i sommar och den kommer att innebära att arbetet inom målområdet 
kommer att intensifieras och samverkan kommer att öka. 

Bedömning nämnder/bolag: 

  

 Antal = 7 

KSAM, RTJ, FRI, MBN, SBN, LEAB, Lulebo 

 Antal = 2 

KLF, LRAB 

 Antal = 1 

LLT 

AMF, BUN, KULT, SOC, LHAB och NFTC har inte satt mål eller kopplat aktiviteter till 
målområdet. 
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KS Målområden Analys 

 Minskade utsläpp 
av växthusgaser 

Kommentarer: 

Drygt hälften av verksamheterna har vidtagit, eller planerar, för olika åtgärder som bör minska 
utsläppen av växthusgaser. Några konkreta exempel som bör ha givit resultat redan är att RTJ 
skaffat en elbil och att MBN har utökat tjänsten för energirådgivning till 100 %. Alla verksamheter 
berörs dock av målområdet i sina egna resor och transporter vilket borde innebära att alla bör arbeta 
och sätta mål inom området. 

Bedömning nämnder/bolag: 

  

 Antal = 6 

KLF, RTJ, MBN, SBN, LEAB, LHAB 

 Antal = 4 

KSAM, Lulebo, LLT, LRAB 

 Antal = 0 

AMF, BUN, FRI, KULT, SOC och NFTC har inte satt mål eller kopplat aktiviteter till målområdet. 

 Ökad andel extern 
finansiering till 
samhällsinvesteringar 

Kommentarer: 

Det förekommer extern finansiering inom vissa verksamheter och nya ansökningar lämnas in. Men 
det framgår inte om detta kommer att leda till ökad andel extern finansiering jämfört med tidigare 
år. 

Bedömning nämnder/bolag: 

  

 Antal = 5 

AMF, SOC, SBN, LEAB, Lulebo 

 Antal = 0 

  

 Antal = 0 

KSAM, KLF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, LLT, LRAB, LHAB och NFTC har inte satt mål eller 
kopplat aktiviteter till målområdet. 

 Mål för att: 
Utveckla Luleå till 
Sveriges 
Kvalitetskommun 

Kommentarer: 

Verksamheterna arbetar med olika angreppssätt för att utveckla förutsättningarna att bli Sveriges 
Kvalitetskommun. En strategi är under framtagande i KSAM för att tydliggöra uppdraget att hitta 
formerna för ett gemensamt arbete. Exempel på arbete som nämns inom verksamheterna är: ett 
koncept för samlad kundtjänst, fler e-tjänster, tillgänglighet och bemötande. Luleå Hamn har 
preciserat ett mål att öka antalet avvikelser som de anställda rapporterar. 

Bedömning nämnder/bolag: 

  

 Antal = 9 

KSAM, KLF, RTJ, BUN, FRI, MBN, SOC, LRAB, NFTC 

 Antal = 7 

AMF, KULT, SBN, LEAB, Lulebo, LLT, LHAB 

 Antal = 0 
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KS Målområden Analys 

 Mål för att: 
Förbättra resultatfokus 
och öka jämförbarheten 

Kommentarer: 

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) ger en stomme för gemensamma och jämförbara mätetal. 
Kommunen behöver själv komplettera med verksamhetsspecifika nyckeltal. BUN är i slutskedet 
med ett arbete för att lägga in de olika skolformerna som jämförelseobjekt. AMF och SOC 
samarbetar för att tydliggöra andelen i försörjningsstöd som går vidare till arbete eller studier. 
LEAB har tagit fram en digital hållbarhetsredovisning. Kommunikationskontoret tar fram en 
årsredovisning i populärformat. Ett sonderingsarbete om Business Intelligence (beslutsstöd) är 
inlett. 

Bedömning nämnder/bolag: 

  

 Antal = 8 

KSAM, KLF, AMF, BUN, FRI, MBN, SBN, LEAB 

 Antal = 6 

RTJ, KULT, SOC, Lulebo, LLT, LRAB 

 Antal = 0 

  

LHAB och NFTC har inte satt mål eller kopplat aktiviteter till målområdet. 

  

 Mål för att:  

Chefer ska ges rätt 
förutsättningar för att 
utöva gott ledarskap 

Kommentarer: 

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

 utvecklar rutiner för administrativt stöd till chefer 

 anpassar ledningsorganisaionen 

 tydliggör uppdrag/mål eller roll/ansvar 

 bildar ledarteam för stöd och utveckling 

 inför avlastande tjänster (planerare, administrativa funktioner) 

 justerar arbetssätt 

 ledarutvecklingsinsatser (coachande samtal, föreläsningar etc) 

Det finns en stor medvetenhet om vikten av chef- och ledarskap i allmänhet men också en svårighet 
att se konkreta resultat av de åtgärder man gör. 

  

Bedömning nämnder/bolag: 

  

 Antal = 11 

KSAM, KLF, RTJ, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LHAB, LRAB 

 Antal = 5 

AMF, BUF; Lulebo, LLT, NFTC 

 Antal = 0 
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KS Målområden Analys 

 Mål för att: 
Utveckla den nära 
arbetsmiljön genom 
medskapande 

Kommentarer: 

Många arbetar med insatser för att minska eller förebygga ohälsa och det kan ta sig uttryck som: 

 PPP, praktisk professionell planering (vård- omsorg) 

 tydliggöra roller och uppdrag 

 förbättra tillgängligheten till chef  

 samtal om hälsa 

 tidiga insatser som omtankesamtal 

Inom området lyfts både arbete med ständiga förbättringar och insatser för jämställdhet fram. 
Ständiga förbättringar bidrar till delaktighet och medskapande. Att ha fokus på jämställdhet kan i 
bästa fall också påverka den ojämställda hälsan. Flera förvaltningar kommer att diplomera sig helt 
eller delvis som hälsofrämjande arbetsplatser under året. 

Bedömning nämnder/bolag: 

  

 Antal =13 

KSAM, KLF, RTJ, BUF, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, Lulebo, LHAB, NFTC 

 Antal = 3 

AMF, LLT, LRAB 

 Antal = 0 

  

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

Kommentarer: 

Flertalet nämnder prognostiserar att man klarar överskottsmålet. MBN som prognostiserar ett 
nollresultat och Lulebo klarar avkastningskravet på 3% utan prognostiserar ett resultat motsvarande 
2,5%. SBN prognostiserar ett totalt underskott med 6,6 mkr helt beroende på underskott i 
biogasverksamheten. Borträknat biogasen klarar SBN sitt överskottsmål. 

Bedömning nämnder/bolag: 

 Antal = 11 

KSAM, KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, SOC, LEAB, LRAB, LHAB 

 Antal = 2 

MBN, Lulebo 

 Antal = 3 

SBN, LLT, NFTC 

  

 Mål för: 
Effektivisering av 
verksamheten 

Kommentarer: 

Förvaltningar och bolag har under året arbetat med en mångfald av insatser som skapar förbättrad 
effektivitet. En översyn av de administrativa stödproceserna pågår inom områdena kundtjänst, 
ekonomi, hr, kansliadministration och vissa praktiska stödtjänster. Arbetet kommer att leda till 
konkreta förändringar under året. Uppdrag ligger för sammanslagning av vissa nämnder. 
Fritidsanämnden klarar sitt överskottsmäl men inte det egna målet att frigöra 0,5% därutöver. 

Alla nämnder jobbar med att nå sitt överskottsmål inkluderande systematisering av kostnads- och 
verksamhetsanalyser, upphandlingar och köptrohet, digitalisering med systemöversyner och e-
tjänster. Samverkan med andra förvaltningar och kommuner fördjupas bl.a inom räddningstjänsten 
men även inom andra områden där ett samverkansavtal med Boden har tecknats. Arbeten som har 
bidragit till att uppnå verksamheternas övriga mål. 

Bedömning nämnder/bolag: 

 Antal = 13 

KSAM, KLF, AMF, RTJ, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LULEBO, LLT, LRAB, NFTC 

 Antal = 1 

BUN 

 Antal = 1 

FRI, 

(LHAB har inte satt mål eller kopplat aktiviteter till målområdet.) 
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KS-Kvalitet och samhällsutveckling 

Verksamhetens måluppföljning 

Under första delåret har Kvalitet & Samhällsutveckling (KSAM) som stab etablerats. 

Verksamheten är komplex, innefattar många ansvarsområden och har 25 medarbetare. För 

att leda och skapa förutsättningar har en samhällsutvecklingschef och en kvalitetschef 

rekryterats under andra kvartalet 2017. KSAM arbetar nu med att utveckla arbetsmetoder 

och ta fram strategier och arbetsmetoder, allt för att tydliggöra uppdraget för KSAM och 

skapa förankring i kommunkoncernen. KSAM har idag tydliga mål och aktiviteter för den 

plan som lagts för 2017. Målen kommer att följas upp med resultatfokus som ligger till grund 

för en utvecklad verksamhet. 

Det finns dock fortfarande osäkerhet kring budget och prognos för perioden, detta för att 

KSAM inte har en erfarenhetsbudget att förhålla sig till. Utformningen och verksamheten 

kommer att ligga till grund för en ram 2018. Bedömningen är att KSAM kommer att bedriva 

sin verksamhet inom kommunbidraget, och även nå målet om ett överskott på 1 %. Det som 

påverkar åtgången av medel är främst personalkostnader. Övriga kostnader, t ex för hyror, 

transfereringar till bolag etc. är ganska förutsägbara och svåra att påverka utan 

kvalitetsförluster. 

Arbetet med utvecklingsplan för skärgården har inletts kvartal 2 med en förstudie, och 

bedömningen är att den ska vara färdig hösten 2017 som grund för samrådshandling. 

Arbetet med aktiviteter och fokusområden för jämställdhetsintegrering pågår och kommer 

vara färdigställt i år. Jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet med revidering av ÖP och 

utvecklingsplaner mm. För KSAMs egen verksamhet är arbetet inte påbörjat för det här året, 

men analys och handlingsplan beräknas vara framtagen kvartal 3. 

Byggdialogen är uppskattad av de aktörer som deltagit, och har varit igång sedan januari. 

Efter sommaren kommer processen utvärderas och utvecklas ytterligare. Markanvisningar 

som genomförs bidrar till en blandning av upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar och en 

varierad boendekostnad. En ny process för tidiga skeden i samhällsbyggnadsprocessen är 

implementerad. 

Utvecklingsplan Råneå är ute på samråd. För Hertsön och centrum finns förslag till 

utvecklingsplaner framtagna, men de är ännu inte ute på samråd. Bedömningen är att det 

kommer att byggas minst 350 bostäder 2017. På Kronan har markanvisningarna för de första 

sex kvarteren genomförts. 

När det gäller fastställande av nya naturreservat så är bedömningen att detta inte kommer 

att vara genomfört 2017, eftersom processen tar tid. 

Sammanfattningsvis ser det bra ut för KSAMs mål och verksamhetsutveckling 2017, även om 

mycket arbete med utveckling och konstituering återstår under resterande del av året. 

Bedömningen är att vi kommer nå våra mål för 2017. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 40 40    

Verksamhetens kostnader -18 764 -68 511 Nettoinvestering   

Kapitalkostnader      

Nettokostnader -18 724 -64 471    

Kommunbidrag 21 744 65 231 Årsbudget   

Resultat 3 020 760 Avvikelse   

 

Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  Ökat byggande för fler Luleåbor 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga 

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling  Samordnade insatser för skärgårdens utveckling 

Minskade utsläpp av växthusgaser  Minskade utsläpp av växthusgaser 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering 

 Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten 

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

gott ledarskap 
 Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott 

ledarskap 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Effektivisering av verksamheten 
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KS-Kommunledningsförvaltningen 

Verksamhetens måluppföljning 

Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom 

fem kontor. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade 

insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål är påbörjade och ett 

genomfört. Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 32 289 106 851    

Verksamhetens kostnader -68 176 -251 235 Nettoinvestering 3 099 26 100 

Kapitalkostnader -6 574 -20 929    

Nettokostnader -42 461 -165 313    

Kommunbidrag 57 980 173 940 Årsbudget  26 100 

Resultat 15 519 8 627 Avvikelse  0 
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Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  Ökat byggande för fler Luleåbor 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga 

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling  Samordnade insatser för skärgårdens utveckling 

Minskade utsläpp av växthusgaser  Minskade utsläpp av växthusgaser 

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar  Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Genomföra aktiviteter för jämställdhetsintegrering 

 Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten 

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

ledarskap 
 Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande  Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag 

(nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Bedriva verksamheten inom angivet kommunbidrag 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Effektivisering av verksamheten 
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KS-Arbetsmarknadsförvaltning 

Verksamhetens måluppföljning 

Integrationsfrågorna har haft en stor inverkan på KS-Arbetsmarknadsförvaltningens 

verksamhet under perioden. Gruppen utrikesfödda kommer att öka i takt med att 

kommunplaceringarna ökar men kommer plana ut 2019. Flera nya reformer förväntas 

införas under året för att på olika sätt påskynda utrikesföddas etablering på 

arbetsmarknaden. 

Svårigheten att finna arbetskraft blir allt vanligare inom fler och fler branscher. Särskilt svårt 

väntas det bli inom den offentliga sektorn som har stort rekryteringsbehov de kommande 

åren. En utmaning för arbetsgivare blir att tillvarata nyanländas arbetskraft och personer 

som idag står utanför arbetsmarknaden för att inte tillväxten ska hämmas och välfärden 

hotas. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver i samarbete med Arbetsförmedlingen projektet 

Jobbsteget för att under två år anställa ca 100 arbetslösa i kommunens olika verksamheter. 

Satsningen ska skapa ingångsjobb för dessa. 40 % av deltagarna har i dagsläget utländsk 

bakgrund. Ett projektet BaZar som riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står mycket långt 

från arbetsmarknaden pågår. För att underlätta arbetsmarknadsintegration för alla 

ensamkommande utvecklas metoder för individuell planering i samverkan med skolan. 

Arbetsmarknadsförvaltningen har dessutom beviljats projektmedel från Europeiska 

socialfonden för att snabbt matcha ut utrikesfödda till arbete. Projektet påbörjas hösten 2017. 

Även ett flertalet mindre projekt bedrivs för målgruppen nyanlända tillsammans med andra 

aktörer samt civilsamhället och ytterligare projekt är under planering. 

Vuxenutbildningen bedriver yrkesförberedande SFI och har under perioden gjort insatser för 

att andelen SFI studerande som avslutar sin utbildning och går vidare till utbildning ska öka. 

Inom SFI har närdistanskurser utvecklats för att göra det möjligt för deltagare att parallellt 

med dessa studier delta i annan utbildning eller arbeta. För närvarande omfattar 

närdistanskurserna ca 100 deltagare. 

I samverkan med socialförvaltningen har ett arbete påbörjats så att gemensamma och 

effektivare processer skall utvecklas. Syftet är att ge förbättrade insatser som leder till egen 

försörjning och förkorta tiden i försörjningsstöd. 

KS- Arbetsmarknadsförvaltning har påbörjat sin anpassning till den nya 

ersättningsförordningen för ensamkommande barn och unga vilket medför en stor 

organisationsöversyn och förändring av verksamheten. Första steget i 

organisationsförändringen, omvandling av HVB boenden till stödboenden är genomförd och 

i nuläget pågår förberedelse för nästa steg i omvandlingen och drygt 40 personer har 

varslats. Bedömningen är att omvandlingen följer tidplanen och att verksamheten för 

ensamkommande barn under 2017 kommer att täckas av Migrationsverkets bidrag. 

Flyktingmottagningen har däremot en tillfällig men stor ökning i mottagandet innevarande 

år och ökar därför sin organisation. 

KS-Arbetsmarknadsförvaltningens prognos för året är ett överskott på 2,6 mkr. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 64 833 185 795    

Verksamhetens kostnader -87 401 -286 500 Nettoinvestering 238 400 

Kapitalkostnader -139 -420    

Nettokostnader -22 707 -101 125    

Kommunbidrag 34 580 103 739 Årsbudget  400 

Resultat 11 873 2 614 Avvikelse  0 

 

Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Andelen SFI studerande som efter avslutade studier går 

vidare till annan utbildning ska öka med 10% enheter. 

 Underlätta arbetsmarknadsintegration för alla 

ensamkommande barn genom att utveckla metoder för 

individuell planering i samverkan skola-boende-

arbetsmarknad. 

 Andelen utrikesfödda som efter etablering går till jobb 

eller studier ska öka med 5 % enheter under en tvåårsperiod. 

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar  Minst tre projekt ska drivas där utrikesfödda är 

prioriterad målgrupp. 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Genomföra brukarundersökningar för att ge underlag till 

förvaltningens kvalitetsarbete. 

 Kvinnor och män ska ha likvärdig service i förvaltningens 

verksamheter i de för 2017 utvalda områdena. 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Tag fram indikatorer och utgångsvärden för 

flyktingmottagningens kvalitet. 

 Utveckla mätmetoder och utveckla och digitalisera 

validering av deltagarnas lärande i jobbprocessen. 

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

gott ledarskap 
 Chefer ska ges förutsättningar för att utöva ett gott 

ledarskap. 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Verksamheten bedrivs inom angivet 

kommunbidrag/avkastningskrav. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Analys och effektivisering av lokalutnyttjande. 

 Anpassning av kostnader för ensamkommande barn till 

den nya ersättningsnivån. 
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KS-Räddningstjänst 

Verksamhetens måluppföljning 

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2017-04-30 uppgår till 0,4 mkr. 

Prognosen fram till årets slut visar på ett överskott på 0,5 mkr om inget oförutsett inträffar. 

Den med statligt finansierade medel, verksamheten Risk och säkerhet, redovisar ett 0-

resultat. 

 

Under 2017 har räddningstjänsten investerat i en elbil för kortare transporter. Ett höjdfordon 

är beställt och kommer att levereras under sommaren. Vissa ombyggnationer har skett på 

Räddningstjänstens utbildningscentrum, RUC, i syfte att klara av det ökade antalet övningar 

och utbildningar som genomförs på RUC. 

 

Arbetet med underlag för projektering av den nya brandstationen fortsätter och Luleå 

kommun har investerat i två tomter där den nya brandstationen ska placeras. 

Räddningstjänsten arbetar aktivt för att antalet bränder i bostäder ska minska bland annat i 

genom att delta i den nationella kampanjen "Aktiv mot brand".  Räddningstjänsten genomför 

tillsyner i flerbostadshus och har planerat att genomföra ca 2000 hembesök med inriktning 

mot brandvarnare samt information till boende. 

I april har Luleå kommuns elever i årskurs två sett en teater som har spelats på 

brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern 

belyste brandrisker i hemmet, vad man behöver för brandskyddsutrustning hemma och hur 

man ska agera om det böjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp. 

Hösten 2017 kommer en utredning att påbörjas avseende organisation och arbetssätt. 

Utredningen kommer bl a att resultera i ett nytt handlingsprogram för Räddningstjänst. 

Arbetet med aktiviteterna/åtgärder till de utvecklingsområden som blev resultatet av den 

analys som genomfördes i räddningstjänstens samverkansgrupp har påbörjats under 2017. 

En ny mötesstruktur inom och mellan avdelningarna har upprättats och följs. Uppföljningen 

av verksamheterna har förbättrats. 

Den samverkan mellan räddningstjänsterna i länet som startade 2016 har fortsatt under året.  

Målet med samverkan ska vara att ”Räddningstjänsterna Norrbotten vill fungera som EN 

organisation i fråga om verksamhet, arbetssätt och personal utan att förändra de nuvarande 

organisationsformerna". Länssamverkan vill verka för att en gemensam organisation för 

lednings-/räddningscentral skapas. Under året ska länssamverkan vidta åtgärder för att 

påbörja arbetet med att bilda en formell gemensam organisation (t.ex. kommunalförbund) 

för driften och juridiska förhållanden för räddningscentralen. 

Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats gemensamt inom Länssamverkan via E-

nämnden och implementerats under 2017. 

86,7 % av räddningstjänstens medarbetare hade t o m april 2017 färre än 8 

sjukskrivningsdagar. Föregående år uppgick detta till 91,3 %. För Luleå kommun är 

motsvarande värde t o m april 2017 79,3 %. Den totala sjukfrånvaron för räddningstjänstens 

medarbetare uppgick till 2,8 % t o m april 2017. Föregående år uppgick denna till 4,8 %. För 

Luleå kommun är motsvarandevärde t o m april 2017 7,4 %. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 2 824 8 523    

Verksamhetens kostnader -19 609 -58 706 Nettoinvestering 226 9 048 

Kapitalkostnader -584 -2 512    

Nettokostnader -17 369 -52 695    

Kommunbidrag 17 742 53 227 Årsbudget  9 048 

Resultat 373 532 Avvikelse  0 

 

Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Nyanländas kunskaper inom brandskydd ska öka. 

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling  Fortsatt utveckling av brandskyddet i skärgården. 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare 

finns tillgängliga för en god service. 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Minska tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas. 

 Via insiktsmätningar jämföra oss med likvärdiga 

räddningstjänster. 

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

gott ledarskap 
 Genomföra framtagen handlingsplan utifrån resultatet i 

medarbetarenkäten. 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Tillsätta arbetsgrupper där medarbetare ges möjlighet till 

delaktighet för utformning av ny brandstation och arbetssätt. 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Genomföra jämförelser mot andra likvärdiga 

räddningstjänster. 

 Fortsatt och fördjupad samverkan mellan 

räddningstjänster i regionen och länet. 

 

  

73



Måluppföljning nämnder 

31 
 

Barn- och utbildningsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Barn- och utbildningsnämnden har under 2017 sju mål från kommunstyrelsen att arbeta med 

samt fem egna mål som nämnden beslutat. 

Prognosen för fyra av målen från kommunstyrelsen är att de kommer att nås under året. Det 

är inom målområdena: utveckla Luleå till Sveriges kvalitetskommun, förbättrat 

resultatfokus,  utveckling av den nära arbetsmiljön samt att verksamheten ska bedrivas inom 

angivna kommunbidrag. 

Prognosen för tre av kommunstyrelsens målområden är osäkra. 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga har handlat om att främja 

nyanländas etablering och integration i alla skolområden. Många aktiviteter görs på 

förskolor och skolor och om man ser gruppens studieresultat så finns positiva signaler om att 

fler nyanlända får betyg i de ämnen de läser. Det finns dock en viss risk att överblicken över 

elevgruppen i grundskolan och insatserna för dem tappas. Utveckling av gymnasieskolans 

Introduktionsprogram väntas också ge positiva resultat. 

Chefers förutsättningar är också osäker eftersom det fortfarande är många som har fler 

underställda än 25 och arbetsbelastningen är fortsatt hög. 

Inom målområdet effektivisering av verksamheten har alla verksamheter uppdrag att 

genomföra aktiviteter för att nå målet genom ett aktivt arbete. Förvaltningen har också tagit 

fram nyckeltal till målen för att nå ett större resultatfokus. Då de effektiviseringsåtgärder 

som pågår är omfattande finns en viss osäkerhet i att målet kommer att nås samt att det är 

fler barn inskrivna i kommunala förskolan  i jämförelse med motsvarande period föregående 

år. 

För de två mål som är gemensamma med socialnämnden är prognosen osäker för om de 

kommer att uppnås. Elevernas kunskapsresultat liknar de som var efter höstterminen 2015 

vilket gör att det finns risk att vi inte kommer att öka behörigheten till gymnasieskolan. Flera 

grundskolor har inte heller redovisat hur det går för dem med målet. Målet att främja barns 

och elevers hälsa och välbefinnande bedöms som osäkert om det kommer att uppnås. Många 

aktiviteter genomförs men det finns också många skolor som inte arbetar aktivt med målet 

vilket ger en osäkerhet. 

Övriga nämndsmål: 

Genomströmningen i gymnasieskolan bedöms kunna uppnås eftersom färre avbrott har 

gjorts under perioden. Skolans arbete med det kompensatoriska uppdraget har en osäker 

prognos. Det görs en socioekonomisk kompensation mellan skolor men grundskolorna har 

inte i tillräcklig grad beskrivit hur det går med målets uppfyllnad. Målet att arbeta aktivt 

med CEMR-artiklarna är också osäkert. Det finns ett behov av en planering av de större 

aktiviteterna med tidplan för det som förvaltningen ska göra för att uppnå målet. Det finns 

även ett behov av att följa upp att aktiviteterna leder till en förbättrad jämställdhet som är 

synlig för barn och elever. Verksamheterna bedömer att det finns ett behov av 

kompetensutveckling. 

Det finns ett behov i förvaltningen att fortsätta arbetet med uppföljning i Stratsys så att 

resultaten blir mer synliga internt. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 77 275 230 000    

Verksamhetens kostnader -633 590 -1 903 800 Nettoinvestering 4 200 14 500 

Kapitalkostnader -8 495 -26 300    

Nettokostnader -564 810 -1 700 100    

Kommunbidrag 570 766 1 712 300 Årsbudget  14 500 

Resultat 5 956 12 200 Avvikelse  0 

 

Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Främja nyanländas etablering och integration i alla 

skolområden 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Den interna och externa kommunikationen ska vara 

sammanhållen och digital. 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Barn- och utbildningsförvaltningen ska vara mer öppen 

och tillgänglig genom att resultat, analyser och jämförelser 

presenteras digitalt. 

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

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

ledarskap. 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Utveckla den nära arbetsmiljön genom medskapande. 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Alla verksamheter ska bedrivas inom tilldelade 

ekonomiska resurser. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Verksamhetens effektivitet ska öka genom ständiga 

förbättringar. 
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Fritidsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Under årets första fyra månader har förvaltningen startat upp arbete på samtliga av 

fritidsnämndens mål. Förvaltningen räknar med att majoriteten av målen kommer att nås 

innan året är slut. Det mål som det råder störst osäkerhet kring är målet om att erbjuda alla 

nyanlända simundervisning och att 90 % av dem ska kunna simma 200 m. Målsättningen om 

minst 90 % är mycket högt satt. Att lära sig simma 200 m på tämligen kort tid är en utmaning 

när man kanske aldrig ens badat tidigare. 

När det gäller målet om att frigöra 0,5% av budgeten behöver det målet förändras, därav den 

röda färgsättningen. Anledningen är att hela kommunkoncernen, efter det att 

fritidsnämnden tagit målet om 0,5%, har fått ett överskottsmål på 1% från 

kommunledningen. Budget för förvaltningen är lagd utifrån överskottsmålet. Utfall för 

perioden följer budgetplan och förutsatt att inga större avvikelser uppkommer, så kommer 

fritidsförvaltningen leverera uppdraget överskottsmål. 

Målet om ökat antal besökare i skärgården kommer vi att mäta under sommaren. Arbete för 

att infria målet pågår, främst inom marknadsföring. När det gäller resultat, jämförelser och 

bemötande - de områden som lyfts fram i KS målområden - har fritidsförvaltningen tagit ett 

antal stora steg på vägen mot tydligare fokus på detta. Bland annat genom nya resultatmått, 

jämförelser inom våra verksamheter och med andra kommuner, samt beslut om att frågor 

om bemötande alltid ska finnas med i de kundundersökningar vi gör. 

Majoriteten av cheferna uppger att de utvecklas i sitt arbete. Fritidsförvaltningen fortsätter 

att vara en av de friskaste förvaltningarna. Kvinnor har relativt högre sjukfrånvaro än män 

under perioden. 

Ökad jämställdhet inom fritidsnämndens område är högt prioriterat i år och även 

kommande år. Förvaltningen kommer under innevarande år genomföra analyser i syfte att 

synliggöra eventuella skillnader baserat på kön i aktivitetsutbud på fritidsgårdarna och i 

fördelningen av lokalt aktivitetsstöd. Den enkät som nyss avslutats avseende fritidsgårdarna 

kommer att analyseras utifrån kön. Förvaltningens ska också göra stickprov på hur ett antal 

idrottsföreningar fördelar sina träningstider till flickor respektive pojkar samt använda SKL:s 

checklista för jämställda beslut vid alla beslut som går upp till fritidsnämnden. 

Sammanfattningsvis ser läget för uppfyllelse av fritidsnämndens mål positivt ut, men 

mycket arbete återstår under resterande del av 2017. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 7 788 22 000    

Verksamhetens kostnader -66 277 -196 876 Nettoinvestering 4 098 9 411 

Kapitalkostnader -5 492 -17 000    

Nettokostnader -63 981 -191 876    

Kommunbidrag 64 602 193 806 Årsbudget  9 411 

Resultat 621 1 930 Avvikelse  0 
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Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Alla asylsökande /nyanlända i Luleå kommun ska 

erbjudas simundervisning och 90 % av de som deltar ska efter 

genomförd simundervisning kunna simma 200 meter. 

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling  Ökat antal besökare i Luleå skärgård 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  90 % av våra kunder ska uppleva att vi ger dem en god 

service och ett gott bemötande 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Våra verksamheter och anläggningar ska utvecklas och 

förbättras genom jämförelser mellan varandra och med andra 

kommuner 

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

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

sitt ledarskap 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Alla medarbetare ska uppleva att de utvecklas i sitt arbete 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Verksamheten ska bedrivas inom angivet kommunbidrag 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  0.5 % av budget ska frigöras till driftkonsekvenser för 

verksamhetsinvesteringar genom implementering av ”Plan 

för långsiktig effektivitet” 
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Kulturnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Kulturaktiviteter har visat sig vara mycket värdefulla när nyanlända ska bli en del av 

gemenskapen och ger en grund för sammanhållning och förståelse mellan människor från 

olika bakgrunder. Kulturnämndens uppdrag är därför en grundbult i Luleå kommuns arbete 

med ett värdigt och effektivt flyktingmottagande. Förvaltningens planerade aktiviteter inom 

detta område fortlöper enligt plan. Biblioteket har sökt och beviljats medel för att utveckla 

biblioteksverksamhet för nyanlända och asylsökande.. Ex på aktiviteter är "lär känna ditt 

bibliotek" vilket är en aktivitet som vänder sig till ungdomar på asylboenden. Förvaltningen 

har startat projektet Kulturkompassen som görs i samverkan med civilsamhället. Projektet 

syftar till att främja integration genom att fler nyanlända får kunskap om 

kulturförvaltningens verksamheter och dess utbud. Förhoppningsvis kommer deltagarna att 

fortsätta ta del av kulturförvaltningens breda utbud då projektet är avslutat samt bli nyfikna 

på att själva arrangera. 

De pågår många aktiviteter inom förvaltningen som på sikt ska leda till att Luleå utvecklas 

till Sveriges kvalitetskommun. Förvaltningen har under året prioriterat att arbeta med att ge 

”bemötande” samma uppmärksamhet som ”tillgänglighet” samt att utveckla arbetet med 

kund/medborgarundersökningar. Flera av förvaltningens medarbetare har under våren gått 

en gemensam värdskapsutbildning och ytterligare ett utbildningstillfälle sker i juni. Målet 

med detta är att skapa en gemensam grundsyn gällande gott värdskap. Biblioteket utreder 

möljligheten att ha ett ”meröppet” bibliotek (innebär att biblioteket är obemannat men 

tillgängligt för civilsamhället utanför ordinarie öppettider). Detta för att kunna utveckla 

service till medborgare/besökare. Däremot är det tydligt via uppföljningen att arbete med 

jämförelser är svårare att ta sig an. Kultursektorn är ett område där det finns få nationella, 

regionala mätetal att förhålla sig till. 

Under 2016 och fortsatt 2017 har all personal inom förvaltningen utbildats i jämställdhet som 

ett led i att arbeta efter EUs deklaration avseende jämställdhet vilken Luleå kommun 

undertecknat. Avsikten är att delvis uppnå en bättre arbetsmiljö genom att öka 

medvetenheten kring jämställdhetsaspekten. Förvaltningen planerar också att under 2017 

genomföra en gemensam insats för arbete med värdegrund. Förvaltningen har på samma 

sätt som för de två senaste åren satt upp ett antal ledarutvecklingsteman/program för att 

stödja chefer och ledare i deras uppdrag samt för att bygga för en god intern 

ledarförsörjning. Under året har flera medarbetare fått möjlighet att ta på sig chefs- och 

ledaruppdrag inom olika verksamheter. 

Kulturnämnden prognostiserar ett överskott för året vilket beror på att planerad etablering 

av den konstnärliga dansen i Luleå sker tidigast mot slutet av året. En utmaning för 

kulturnämnden framöver är att planera för de ekonomiska resurserna för att kunna möta 

medborgarnas förväntningar på ett rikt kulturliv i Luleå. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 9 134 25 000    

Verksamhetens kostnader -41 598 -127 651 Nettoinvestering 117 2 850 

Kapitalkostnader -1 758 -5 400    

Nettokostnader -34 222 -108 051    

Kommunbidrag 37 017 111 051 Årsbudget  2 850 

Resultat 2 795 3 000 Avvikelse  0 

 

Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Främja integration genom riktade kulturaktiviteter till 

flyktingar. 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Kunderna ska uppleva god service och ett bra bemötande 

 Tillgängliga verksamheter 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten 

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

gott ledarskap 
 Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott 

ledarskap 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Medarbetare ska ges rätt förutsättningar att utöva ett gott 

medarbetarskap 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Effektivisering av verksamheten 

 

  

79



Måluppföljning nämnder 

37 
 

Miljö- och byggnadsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Den nya servicedeklarationen innehåller ett antal servicemål. Till den första 

delårsuppföljningen har några områden valts ut för närmare granskning. Jämförelsen gäller 

handläggningstider under första tertialen 2016 jämfört med samma period 2017. 

Vi ser en stor förbättring för bygglov där handläggningstiden har minskat med 40 %. 

Insatser för ökad frisknärvaro, ökad bemanning, ny e-tjänst och effektivare processer har 

bidragit till den förkortade handläggningstiden. 

Det är små förändringar på de övriga handläggningstiderna. Analys över siffrorna på 

anmälan över miljöfarlig verksamhet behöver göras för att hitta förklaringen till att vi är en 

bit från att nå målet för den handläggningstiden. 

Bygglovsavdelningen har haft rättsäkerhet i fokus under senaste året. Innehållet i 

tjänsteskrivelser har granskats och kvalitetssäkrats. Uppföljning av genomförda 

överprövningar påvisar en ökad andel beslut som har klarat överprövning. 

Tillsynsavdelningen har arbetat med mallar och rutiner i januari vilket kommer att öka 

effektivitet och rättsäkerhet i besluten. 

Förvaltningen har utvärderat den gemensamma kundtjänsten och efter det gjort vissa 

förtydliganden i uppdrag och roller. Detta har medfört en ökad säkerhet i vem som ska göra 

vad och vilka rutiner som gäller. 

Tillsynsavdelningen har fortfarande stora problem med att rekrytera kompetent personal 

och omsättningen är relativt hög med pensionsavgång, tjänstledigheter, föräldraledigheter 

och medarbetare som väljer att flytta till andra kommuner. 

Förvaltningen har en ökad frisknärvaro med 2 % jämfört med samma period 2016. 

En grupp för ständiga förbättringar, med representanter från alla avdelningar, har påbörjat 

sitt arbete under våren. 

Den 1 februari 2017 har e-tjänsten Mittbygge lanserats. Det är första steget till en helt digital 

hantering av bygglov. Möjligheten att kunna göra en ansökan hemma när som helst under 

dygnet ökar service och tillgänglighet. Antalet ansökningar från e-tjänsten är 12 %. 

Statistik på hur långa handläggningstiderna är i jämförelse med övrig handläggning har vi 

inte kunnat särskilja i till denna uppföljning. Förkortningen med 40 % av 

handläggningstiden jämfört med förra året under samma period beror på flera faktorer och 

vi tror att den nya e-tjänsten är en av dem. 

En ny tjänst på 50 % under 3 år har skapats för energirådgivning. Tjänsten finansieras via 

statliga medel och avser rådgivning mot små och medelstora företag. Tjänsten är tillsatt och 

arbetet pågår. 

Den ordinarie energirådgivningen har ökat i omfattning från 50 till 100 %. 

Enligt prognos kommer förvaltningen att bedriva sin verksamhet inom angivna ramar. En 

förutsättning för detta är höjda taxor. Ny taxa för plan och bygglagen är antagen och började 

gälla från den 1 april. Förvaltningen har fortfarande ett underskott för utbetalningar av 

bidrag för bostadsanpassning och trygghetsboende. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 4 259 20 102    

Verksamhetens kostnader -12 175 -41 918 Nettoinvestering 0 600 

Kapitalkostnader      

Nettokostnader -7 916 -21 816    

Kommunbidrag 7 272 21 816 Årsbudget  600 

  Resultat -644 0 Avvikelse  0 

 

Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  Bidra till ett ökat bostadsbyggande genom effektiv 

samhällsbyggnadsprocess med en förkortad 

bygglovshandläggningstid med minst 5% gentemot år 2016 

 2017 ha en gemensam VA rådgivare inom 4-kanten för 

information och vägledning utanför kommunalt VA 

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling  Medverka i pågående och nya utvecklingsplaner för att uppnå 

ökad samverkan i bebyggelseutvecklingen 

Minskade utsläpp av växthusgaser  Utökade resurser och fler riktade insatser för energirådgivning 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges 

Kvalitetskommun 
 Ökad tillgänglighet genom fler digitala tjänster 

 Handläggning av ärenden ska präglas av  jämställdhet, 

rättsäkerhet och god service 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka 

jämförbarheten 
 Följa och jämföra resultat av utförd service för att utveckla 

verksamheten 

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att 

utöva gott ledarskap 
 Effektivare organisation med tydliga roller och ansvar 

 Skapa förutsättningar för det goda ledarskapet genom tydliga 

prioriteringar utifrån förvaltningens uppdrag 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Balans mellan personalresurser och arbetsuppgifter 

 Fortsätta vidareutveckla former för delaktighet i förvaltningen 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Bedriva verksamhet inom angivna kommunbidrag 

 Säkerställa rätt taxa utifrån nämndens verksamhetsområde 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Bidrag för trygghetsboende och bostadsanpassning ska 

finansieras av kommunbidrag 
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Socialnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Tillgången till bostäder för de målgrupper som är i behov av ordinarie lägenheter är låg. För 

övriga målgrupper finns en strategisk planering. 

Förvaltningen har påbörjat arbetet med utveckling av föräldrastöd till föräldrar med 

utländsk bakgrund, samt tillsammans med andra berörda förvaltningar upprättat 

gemensamma mål, samverkan och arbetsprocess för arbetet kring ensamkommande barn. 

Socialnämndens olika planer för utveckling är en ledstjärna i arbetet framåt. En röd tråd är 

främja kvarboende och stärka hemmaplanslösningar, vilket ligger i linje med aktuell 

forskning, men det ska även finnas vård- och omsorgsplatser när detta behövs. 

Socialnämnden har fattat beslut om riktlinjer för ”Vård och omsorg i ordinärt boende” som 

har börjat implementerats. 

Under perioden har ett nytt arbetssätt införts inom hemtjänsten. Syftet är att öka brukarnas 

delaktighet genom en minskad detaljstyrning och större frihetsgrad för medarbetarna att 

tillsammans med brukarna planera genomförandet. 

Nämndens arbete fortskrider med implementering av systematiska arbetssättet IBIC 

(Individens behov i centrum) som riktar sig till vuxna. Målet är ökad delaktighet, trygghet 

och gott bemötande. Ytterligare steg i att förbättra kvalitén för brukaren har nämnden 

arbetat med att utveckla användandet av digitala lösningar, e-tjänster samt för brukarna som 

har behov, skapa förutsättning för alternativ kompletterande kommunikation(AKK). 

Inom den sociala barn- och ungdomsvården har det gjorts fortsatta satsningar på 

öppenvårdsverksamheten med olika nya former av stöd i öppna former som ett alternativ till 

placeringar, samtidigt som antalet placeringar av barn och unga har minskat. 

Under året har en organisationsförändring initierats med syfte att på ett tydligare sätt 

organisera verksamheten utifrån ett medborgarperspektiv och med en högre grad av 

helhetstänkande. Målet är att socialförvaltningen ska bli mer öppen, tillgänglig och 

sammanhållen. 

Medarbetare 

Flertal enheter arbetar med aktiviteter för att bli diplomerad hälsofrämjande arbetsplats. 

Inom hela förvaltningens ses en förbättring av sjukfrånvaron jämfört med samma period 

föregående år. Inom vård- och omsorgsboende kan detta delvis förklaras med att PPP 

praktisk professionell planering har införts. 

Det råder fortfarande brist på medarbetare inom många av förvaltningens yrkeskategorier. 

För att möta framtidens kompetensförsörjning har förvaltningen arbetat med olika åtgärder 

för att behålla medarbetare men också för att nya medarbetare ska söka sig till förvaltningen. 

Ekonomi 

Nämndens prognostiserar ett överskott med 13,5 mkr. 

Socialförvaltningen vidtar kontinuerligt vardagsförbättrande åtgärder för att säkerställa 

resultatet. 
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Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 108 474 231 256    

Verksamhetens kostnader -613 242 -1 795 173 Nettoinvestering 2 031 12 000 

Kapitalkostnader -3 049 -9 146    

Nettokostnader -507 817 -1 573 063    

Kommunbidrag 528 854 1 586 563 Årsbudget  12 000 

Resultat 21 037 13 500 Avvikelse 0 0 

 

Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  Tillgången till bostäder för socialnämndens målgrupper ska 

förbättras för att uppnå ett självständigt boende, med eller utan 

stöd från socialförvaltningen 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Aktivt bidra till att ge förutsättningar för ökad integration i 

samhället 

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar  Öka andelen alternativa finansieringar av utveckling och 

drift. 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Förbättra kvalitén för brukarna 

 Socialförvaltningen ska uppfattas som öppen och tillgänglig 

 Andelen behöriga till gymnasiet ska öka 

 I samverkan främja barns och ungas psykiska hälsa och 

självkänsla 

 Att socialnämndens planer verkställs 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka 

jämförbarheten 
 Utveckla informationen om vilken nytta och resultat 

socialförvaltningen levererar till medborgarna 

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att 

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

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Öka vår attraktion som arbetsgivare 

 Medarbetarna ska ges rätt förutsättningar för att utöva ett 

gott arbete 

 Förbättra balansen mellan antalet anställda män och kvinnor 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Inom befintliga ekonomiska ramar bedriva en verksamhet 

med optimal kvalitet genom ett strukturerat förbättringsarbete 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Möjliggöra planernas målsättningar genom att vidta 

strukturella förändringar och effektivisera verksamheten 
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Stadsbyggnadsnämnd 

Verksamhetens måluppföljning 

Stadsbyggnadsnämnden bedömer att majoriteten av nämndens mål nås under året. Ett antal 

av målen handlar om att skapa en attraktiv stad och ökat byggande. Under året beräknas det 

skapas förutsättning för 2000 nya bostäder. Rekrytering av projektledare för arbetet med 

beteendepåverkade åtgärder pågår och ett flertalet investeringsprojekt för gång- och 

cykelvägar är påbörjade under perioden. Dessa aktiviteter och mer därtill bidrar till 

kommunstyrelsen målområde om att minska växthusgaserna. 

Arbete pågår med att tillgängliggöra servicen för medborgare och kunder. Ett antal digitala 

lösningar har tagits fram och fler är på gång. Information till medborgare och kunden om 

den service vi erbjuder dem tas fram kontinuerligt – nu senast har en servicedeklaration om 

detaljplaneläggning beslutas i nämnden. 

Inom arbetsmiljöområdet pågår aktiviteter kopplat till att få ner sjukfrånvaron för kvinnor 

och män. Viss osäkerhet råder om de åtgärder som sätts in kommer att ha önskad effekt 

därav är måluppfyllelsen bedömt som osäker. 

Bedömningen är att nämndens lämnar ett underskott ca 6,5 mkr avseende driften. Det har 

sin grund i att årets och tidigare års underskott i biogasverksamheten som balanserat i 

balansräkningen nu redovisas i resultaträkningen. Övrig verksamhet klara dock 

överskottmålet. Investerings och exploateringsverksamheten bedöms lämna ett överskott på 

ca 200 mkr vilket till största delen beror på tidsförskjutningar av projekt. 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 350 380 1 072 107    

Verksamhetens kostnader -301 427 -925 834 Nettoinvestering 120 673 716 857 

Kapitalkostnader -118 541 -372 239    

Nettokostnader -69 588 -225 966    

Kommunbidrag 74 184 219 353 Årsbudget  920 861 

Resultat 4 596 -6 613 Avvikelse  204 004 
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Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  Ta tillvara Luleås unika förutsättningar i form av ljus, 

mörker och årstider. 

 Bli en tätare stad och ett grönare Luleå. 

 Skapa en kontinuerlig planberedskap för minst 700 

bostäder / år. 

Minskade utsläpp av växthusgaser  Etablera en ny verksamhet för hållbart resande som 

motsvarar ett så kallat mobilitetskontor enligt 

stadsmiljöavtalet. 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Ökad tillgänglighet genom digitala lösningar. 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Öka Luleåbornas medvetenhet om den servicenivå 

kommunen erbjuder. 

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

gott ledarskap 
 Upplevd stress för män och kvinnor ska minska jämfört 

med 2015. 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Sjukfrånvaron för kvinnor och män ska understiga 4,5 % 

och skillnaden mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro ska 

undanröjas. 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Ekonomin ska vara i balans 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Kraftigt öka samnyttjande och yteffektivitet i lokaler och 

parkeringar. 

 Öka andelen planerat underhåll på befintliga lokaler och 

infrastruktur. 
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Övriga nämnder 

Kommunrevision 

Resultaträkning, tkr Investeringsredovisning, tkr 

 Perioden Prognos  Perioden Prognos 

Verksamhetens intäkter 0 0    

Verksamhetens kostnader -50 -2 512 Nettoinvestering   

Kapitalkostnader 0 0    

Nettokostnader -50 -2 512    

Kommunbidrag 837 2 512 Årsbudget   

Resultat 787 0 Avvikelse   
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Luleå kommunföretag AB 

Förvaltningsberättelse januari-april 

Luleå Kommunföretag AB är ett holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag 

och ägs till 100 % av Luleå kommun. Luleå Kommunföretag AB har en central och koncern-

strategisk roll i kommunen. Bolagets viktigaste uppgift är att: 

 Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen. 

 Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen. 

 Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande 

mål. 

 Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och 

förändringar av bolagsstrukturen. 

Periodens resultat efter finansiella poster för moderbolaget är -1 360 tkr (-1 541 tkr 

föregående år, samma period). Prognosen för året visar på ett bättre resultat än budgeterat 

lägre räntekostnader än budget. 

Resultaträkning och ekonomiska ägardirektiv 

tkr Resultat 2017-04-30 Resultat 2016-04-30 Prognos Budget 

Intäkter 0 13 0 0 

Kostnader -1039 -972 -4000 -3500 

Finansiella intäkter 0 0 50800 50800 

Finansiella kostnader -321 -582 -2500 -3300 

Res. efter finansiella poster -1360 -1541 44300 44000 

          

Räntabilitet %     4,0 4,0 

Soliditet %     84,0 75,0 
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Koncernen 

Luleå Kommunföretag AB äger följande dotterbolag. Beloppen (tkr) visar redovisning per 

2017-04-30 för bolagen med prognos för helåret 2015. Samtliga företag har ägts under 

perioden 2017-01-01 - 2017-04-30.  

 

Koncernens resultaträkning  

(tkr) 2017-04-30 2016-04-30 

Rörelsens intäkter 

  
Nettoomsättning 624783 682467 

Övriga rörelseintäkter 3839 2990 

Summa intäkter 628622 685457 

Rörelsens kostnader 

  
Råvaror och förnödenheter -239089 -306970 

Övriga externa kostnader -121789 -105507 

Personalkostnader -98455 -101100 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -76871 -75146 

Summa kostnader -536204 -588723 

Rörelseresultat 92418 96734 

Resultat från finansiella poster 

  
Finansiella intäkter 620 423 

Finansiella kostnader -29511 -33673 

Periodens resultat efter finansiella poster 63527 63484 
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Luleå Energi AB Koncernen 

Verksamhetens måluppföljning 

Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla och/eller varma 

perioder kan påverka koncernens verksamheter på både kostnads- och intäktssidan. Luleå Energi-

koncernens prognosticerade resultat för helåret 2017 förväntas överstiga det budgeterade med 4,9 

mnkr. Totalt sett förväntas koncernens resultat efter finansiella poster uppgå till 111,1 mkr, gentemot 

det budgeterade på 106,2 mkr. I moderbolaget Luleå Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet har en 

mildare start på 2017 inneburit en lägre försäljning än budgeterat. Detta har dock kompenserats av en 

ännu större minskning av bränslekostnaderna jämfört med budget. Ett antal större nya kunder som 

ansluter sig till fjärrvärmenätet påverkar också resultatet positivt, och sammantaget beräknas 

resultatet i fjärrvärmeverksamheten bli bättre än förväntat. 

Resultatet i elhandelsverksamheten förväntas bli bättre än budgeterat, i huvudsak beroende på lägre 

inköpspriser på el. I moderbolagets övriga verksamheter energitjänster och koncerngemensam 

administration förväntas endast mindre avvikelser. Den totala avvikelsen i moderbolaget gentemot 

budget uppgår till + 7,0 mkr. För Luleå Energi Elnät AB så har 2017 hittills varit ett stabilt år 

vädermässigt med enbart mindre driftsstörningar. Både intäkter och kostnader är i stort i nivå med 

budget, och totalt pekar helårsprognosen på ett resultat som är 0,5 mkr lägre än budgeterat. I 

koncernens övriga bolag Bioenergi AB och Lunet AB (samägt med Lulebo AB 50 %) förväntas något 

lägre resultat gentemot budget. Prognosen för LuleKraft AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) visar 

på ett resultat i nivå med budget. För vårt intressebolag Kalix Vindkraft AB (ägt till ca 29 %) innebär 

de fortsatt låga priserna på el och elcertifikat ekonomiska utmaningar för bolaget. Aktieinnehavet i 

bolaget har sedan tidigare skrivits ned till noll i Luleå Energi ABs balansräkning. 

Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att 

kunna erbjuda fler energitjänster och –produkter. Den senaste kundnöjdhetsundersökningen som 

utfördes av SKI (Svensk Kvalitetsindex) visade återigen att för 10:e året i rad har Luleå Energi 

koncernen bland energibranschens mest nöjda kunder i Sverige. Den nationella prisjämförelsen, Nils 

Holgersson-undersökningen visar att Luleå Energi-koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och 

Sveriges fjärde lägsta elnätspriser. Energibranschen står inför en historisk omvälvning vad gäller 

marknad, politiska beslut, teknik och ekonomi. Luleå Energi-koncernen arbetar kontinuerligt för att 

kunna motsvara framtidens krav och förväntningar och stå starka även i framtiden. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 

period 
Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 356 482 393 603 918 709 940 842 Frisknärvaro % 97 85 

Kostnader 

inkl avskr 
-307 491 -337 693 -808 675 -835 672 

Sjukfrånvaro % 
2,83 2,53 

Finansiella 

poster 
30 127 1 018 982 

 
  

Res. efter fin. 

poster 
49 021 56 037 111 052 106 152    

Investeringar 

totalt 
18 297 27 887 130 321 141 456 

 
  

Räntabilitet % 3,1 3,7 8,3 7,7    

Soliditet % 76,2 76,3 77,1 77,7    
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Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  Bistå  arbetet med strategisk planering för digitaliseringen i Luleå Kommun. 

 Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet. 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, 

särskilt unga 
 Initiera dialog med arbetsmarknadsförvaltningen under 2017. 

Samordnade insatser för skärgårdens 

utveckling 
 Inleda den sista etappen i satsningen på elinfrastruktur i skärgården. 

Minskade utsläpp av växthusgaser  Verka för att effektivisera kundernas och Luleå Energi-koncernens 

energiförbrukning. 

 Vid reparation och underhåll av våra anläggningar ska hänsyn tas till att 

produktion samt distribution av energi bedrivs med god miljöhänsyn. 

 Investera i en biooljeeldad panncentral för att ersätta fossilt bränsle. 

 Vara delaktig i projektet att införa elbussar i kommunen med tillhörande 

infrastruktur. 

 Etablera infrastruktur av publika laddstationer för elbilar och laddhybrider. 

 Utveckla minst en ny energitjänst/produkt som medverkar till minskade 

utsläpp av växthusgaser. 

Ökad andel extern finansiering till 

samhällsinvesteringar 
 Minst tre projekt som bedrivs inom Luleå energi-koncernen ska 

delfinansiseras med externa medel/bidrag. 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges 

Kvalitetskommun 
 Minst två kundundersökningar ska genomföras, den ena utförs av Svenskt 

Kvalitetsindex (SKI). 

 Upprätta nödvändiga handlingsplaner utifrån resultatet av 

kundundersökningarna. 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och 

öka jämförbarheten 
 Ta fram digital hållbarhets- och årsredovisning som gör informationen mera 

lättillgänglig för våra intressenter. 

Mål för att: Chefer ska ges rätt 

förutsättningar för att utöva gott 

ledarskap 

 Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen. 

 Genomförandet av ”chefsdag” varje år. 

Mål för att: Utveckla den nära 

arbetsmiljön genom medskapande 
 Genomföra minst två stycken kunskapsträffar för medarbetare i syfte att 

vidareutveckla och ge kompetenshöjning inom HR- området. 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom 

angivna kommunbidrag (nämnder) och 

ekonomiska mål (bolag) 

 Soliditet lägst 60 % 

 Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital ska uppgå till minst 7,5 % 

och beräknas utifrån en soliditet om 60 %. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Ständiga förbättringar i syfte att effektivisera verksamheten. 

 Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete med 

kommunens inköpsavdelning. 

 Ta fram rapport över valda nyckel- och effektivitetstal. 

 Genomföra minst tre projekt inom Luleå Energi-koncernen där vi tar hjälp av 

den tekniska utvecklingen för att göra verksamheten mer effektiv. 
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Lulebo AB 

Verksamhetens måluppföljning 

För Lulebo har arbetet med omställningen av organisationen fortsatt under 2017 och är i en 

slutfas. Bolaget har stort fokus på att följa de ägardirektiv som Luleå kommun har för 

bolaget, innebärande att Lulebo ska bygga 1 000 lägenheter fram till år 2023, ska minska sin 

marknadsandel av hyresrätter i Luleå från drygt 70 % till mellan 45-55 % samt att fram till 1 

juli 2017 ta ett delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för personer som beviljats 

permanent uppehållstillstånd genom att upplåta de bostäder som behövs upp till 25 % av 

bolagets lägenhetsomsättning. 

Lulebo har under 2015 och 2016 sålt ca 3 000 lägenheter. 

Periodens underhållskostnader uppgår till 24 mkr (29 mkr). Periodens investeringar uppgår 

till ca 71 mkr (54 mkr). Lulebos styrelse har beslutat om att utöka underhållsbudgeten med 

250 mkr under 2017, delar av detta belastar resultatet medan övrig del bokförs såsom 

investeringar. 

I dessa siffror ingår 50% av Lunets resultat då Lulebo är hälftenägare i detta bolag: 

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 9,3 mkr (9,0). Prognos för året är 

31,3 mkr (43,8 mkr). I prognosen finns upptaget 15 mkr som avser utökade 

underhållskostnader som belastar resultatet. 

Medeltalet anställda har varit 53 (63) personer varav 56 % (56) kvinnor. 

Vakansgraden för bostadslägenheter är fortsatt mycket låg och uppgår till ca 1 %. Av dessa 

är största delen reserverade för evakuering av hyresgäster avseende olika pågående 

underhållsarbeten. Fortsättningsvis bedöms vakansgraden att fortsätta ligga på en mycket 

låg nivå. 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 

period 
Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 177 683 211 439 538 974 532 159 Frisknärvaro % 81,0 90,0 

Kostnader inkl 

avskr 
-142 624 -170 031 -431 362 -412 442 

Sjukfrånvaro % 
3,2 3,5 

Finansiella poster -28 540 -32 437 -82 600 -87 200    

Res. efter fin. 

poster 
6 519 8 971 25 012 32 517    

Investeringar totalt 70 000 54 038 250 000 350 000    

Avkastningskrav % 0,1 0,6 1,5 3,0    

Soliditet % 36,7 26,8 37,0 27,0    
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Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  Bolaget ska bygga 1 000 lägenheter under perioden 2014-

2023. 

 Marknadens behov ska utgöra underlag för beslut om 

nyproduktion. 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, särskilt unga  Lulebo ska ta emot alla sina hyresgäster på ett värdigt 

sätt. Särskild hänsyn ska visas till utsatta grupper. 

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling  Vid havsnära byggnationer ska bolaget skapa 

förutsättningar för att underlätta ett aktivt skärgårdsliv för 

hyresgästerna. 

Minskade utsläpp av växthusgaser  Äldre bestånd ska löpande energioptimeras. 

Ökad andel extern finansiering till samhällsinvesteringar  Lulebo ska ansöka om de bidrag som finns att söka 

beträffande ny-, till- och ombyggnationer av lägenheter. 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Nöjdkundindex ska lägst uppgå till 85 % för bostäder och 

80 % för lokaler. 

 Serviceindex ska lägst uppgå till 85 % för såväl bostäder 

som lokaler. 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Periodiska mätningar genomförs avseende nöjdkund- och 

serviceindex. 

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

gott ledarskap 
 Nöjd medarbetarindex ska vara minst 85 %. 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Frisknärvaron ska lägst uppgå till 90 %. 

 Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av total arbetstid per år. 

 Könsfördelningen av anställda ska högst vara 60 % av 

endera kön. 

 Andelen medarbetare med utländsk bakgrund ska lägst 

vara 10 %. 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Soliditeten ska över en konjunkturcykel inte understiga 

27 %. 

 Avkastning på eget kapital ska överstiga 3 %. 

 Driftnetto/intäkter ska överstiga 40 %. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Hyresbortfallet på bostäder ska högst vara 1,5 %. 

 Hyresbortfallet på lokaler ska högst vara 3 %. 

 Hyresbortfall på p-platser/garage ska högst vara 5 %. 
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Luleå Lokaltrafik AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är Luleå Kommuns instrument för att tillhandahålla bra kollektivtrafik till 

både invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrenskraftigt och miljöeffektivt resealternativ. 

LLT ska med en enkel, snabb och pålitlig kollektivtrafik bidra till skapandet av ett trivsamt Luleå med 

ett levande centrum tillgängligt för alla som vill röra sig inom Luleå tätort. LLT arbetar tillsammans 

med Luleå Kommun mot Vision 2050 och medverkar i de aktiviteter som pågår. Vi arbetar också med 

utveckling av verksamheten i enlighet med den beslutade strategin. ”Strategi 2018” har Vision 2050 

som bas och målet är att vara redo för upphandlingen av ett nytt koncessionsavtal för 2020 och framåt. 

Allt förbättringsarbete kopplat till strategin sker med kunden i fokus vilket även stöttas av stärkt 

fokus på både den interna och externa kommunikationen. En nyckel i arbetet är att kartlägga 

kärnprocesserna i verksamheten och utifrån det skapa tydlighet, hitta förbättringsområden och 

effektivisera verksamheten. 

LLT har haft en marginell resandeökning under period 1. Jämfört med motsvarande period 2016 har 

resandet ökat med 0,3%. Målet är att resandet för helåret ska öka med 3% jämfört med 2016. Vi har 

under många år legat högt placerad inom samtliga delfrågor i den nationella kundundersökningen 

hos Svensk Kollektivtrafik. Från och med 2017 utförs undersökningen av ett nytt undersökningsbolag 

och detta har oväntat påverkat våra resultat. Vi söker svar på vad som kan ha orsakat detta. LLT har, 

genom de åtta biogasbussarna som är i drift, stärkt sin miljöposition. Under 2016 genomfördes tester 

med 100 % förnyelsebar Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO100) för att utvärdera möjligheten att köra 

på fossilfritt bränsle i existerande dieselbussar. Det gav positivt resultat men indikerade en ökad 

bränslekostnad. En annan satsning mot ett hållbart samhälle är det elbussprojekt som LLT, 

tillsammans med Luleå Kommun och andra intressenter lokalt och nationellt, planerar att genomföra 

med start under 2018 - vilket dessutom förväntas sätta Luleå än mer på hållbarhetskartan i Sverige. 

Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning. 15 bussar levereras nu under våren 

2017. Denna satsning förväntas, utöver en positiv miljöeffekt, ge förbättrad komfort för kunder och 

förare, tillförlitligare trafik samt minskade drift och underhållskostnader. Bussarna kan även köras på 

HVO. Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. Arbetsmiljögrupper som 

rapporterar till Skyddskommitten har bildats för ökad fokus på kartläggning och åtgärder av 

arbetsmiljöfrågorna. Förstärkt organisation inom teknikavdelningen för utvecklingen av 

underhållsprocessen och stödfunktioner kommer också att bidra positivt till arbetsmiljön. Den årliga 

miljörevisionen enligt ISO 14001:2015 har genomförts på LLT med gott resultat. 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens Samma period Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 49 442 46 379 144 012 144 546 Frisknärvaro % 94,3 95,0 

Kostnader 

inkl avskr 
-49 156 -47 441 -149 972 -152 506 

Sjukfrånvaro % 
5,7 5,0 

Finansiella 

poster 
-20 -12 -40 -40 

 
  

Res. efter fin. 

poster 
266 -1 074 -6 000 -8 000    

Investeringar 

totalt 
989 366 3 003 3 003 

 
  

Räntabilitet % 0,5 neg neg neg    

Soliditet % 56,3 55,2 50,0 50,0    
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Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  Strategisk trafikplanering som stöttar kommunens tillväxt. 

Värdigt och effektivt flyktingmottagande, 

särskilt unga 
 Kundupplevd trygghet. LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 

91% kundnöjdhet avseende kunder som anser att det känns tryggt att åka med 

bolaget. 

Samordnade insatser för skärgårdens 

utveckling 
 Utveckla kontakterna med skärgårdstrafiken. 

Minskade utsläpp av växthusgaser  Fortsatt arbete med att minska användandet av fossila bränslen. 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges 

Kvalitetskommun 
 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 77 % kundnöjdhet 

avseende kunder som anser hur lätt det är att köpa bolagets biljetter och kort. 

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 81 % kundnöjdhet 

avseende kunder som anser att förarnas och personalens uppträdande är 

trevligt. 

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 84 % kundnöjdhet 

avseende kunder som anser hur nöjd man är sammanfattningsvis med 

bolaget. 

 LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 eller minst 71 % kundnöjdhet 

avseende kunder som anser att det går snabbt att åka med bolaget. 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka 

jämförbarheten 
 98,0 % av alla avgångar från alla hållplatser ska ske inom 0-7 minuter 

efter efter hållplatsens tidtabell. 

 98,0 % av alla avgångar från Smedjegatan ska ske inom 0-5 minuter efter 

hållplatsens tidtabell. 

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar 

för att utöva gott ledarskap 
 Kompetensutveckling av chefer där behoven identifierats i samband med 

utvecklingssamtal 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön 

genom medskapande 
 Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 sjukdagar/år. 

 Frisknärvaro minst 80,0 % av total arbetstid. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Kommunens nettokostnad (uppdragsersättningen för trafikuppdraget) 

per resa skall med indexstart 2002 100, 2017 inte överstiga 110 

(prisindexjusterat för förändring av prisindexkorg enligt 

tjänstekoncessionsavtalet). 

 Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för 

effektiviseringsåtgärder. 
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Luleå Renhållning AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Det kan konstateras att bolaget utvecklas på ett bra sätt just nu. LRAB har startat ett antal 

positiva projekt som riktar sig mot våra huvudmål. 

-LRAB har erhållit sitt tillstånd för ny sulfidjorddeponi och startat upp förberedelser för att 

driva denna för att förhoppningsvis kunna starta den hösten 2017. 

-LRAB har knutit ett antal stora bostadsbolag till sig med fastighetsnära insamling, vilket är 

bra både för vår verksamhet och för miljön. 

-LRAB har förändrat schemat på slamkörning och ligger nu före i tidplan för 

brunntömningar under maj. 

-LRAB har under våren gått igenom och förändrat en stor del av rutterna för hushållsavfall i 

god samverkan med skyddsombud och anställda 

-LRAB har gjort en ISO revision och som nu är godkänd för både miljö och kvalitet 

- LRAB har har rekryterat chaufförer enligt nya riktilinjer som innefattar tester via 

kommunhälsan och ett stort antal intervjuer. Det kom in över 100 stycken sökningar på 3 

chaufförsjobb. 

Sammanfattningen blir att tillsammans med en stabil ekonomisk situation och mängder med 

positiva tecken så är läget grönt för bolaget. 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 

period 
Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 35 084 34 729 122 633 122 633 Frisknärvaro % 95 70 

Kostnader 

inkl avskr 
-31 725 -32 111 -115 106 -115 106 

Sjukfrånvaro % 
5,07 4 

Finansiella 

poster 
20 3 18 18 

 
  

Res. efter fin. 

poster 
3 379 2 621 7 545 7 545    

Investeringar 

totalt 
553 8 394 12 270 12 270 

 
  

Räntabilitet % 2,3 1,9 6 6    

Soliditet % 40,3 37,5 22 22    
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Måluppföljning bolag 

53 
 

Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Ökat byggande för fler Luleåbor  Deponi för sulfidjordar är öppnad. 

Samordnade insatser för skärgårdens utveckling  Starta utredning för metoder för avfallshantering på 

Sandön 

Minskade utsläpp av växthusgaser  Bibehållen andel icke fossila bränslen 

 Starta utredning av den framtida användningen av 

insamlat matavfall 

 Luleåborna ska bli dubbelt så bra på att källsortera 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Bibehålla bolagets kvalitetscertifiering 

Mål för att: Förbättra resultatfokus och öka jämförbarheten  Vi har Sveriges nöjdaste kunder 

 Följa uppsatta nyckeltal för prestandamätning av våra 

huvudprocesser - Service 

 Bolaget har nationellt jämförbara nyckeltal 

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

gott ledarskap 
 Kompetensutveckla ledare i ledarskap. 

 Personalhandboken skapar samsyn i företaget 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Sjukfrånvaron högst 4,0 % 

 Frisknärvaro lägst 70,0 %. 

 Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete. 

 Öka medarbetarnas nöjdhet 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Räntabilitet över tid på minst 6% på totalt kapital. 

 Soliditeten över tid skall överstiga 22%. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Bibehållen hushållstaxa 

 Bolaget följer uppsatta nyckeltal för prestandamätning av 

huvudprocesserna - Effektivitet 
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Måluppföljning bolag 
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Luleå Hamn AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Godsomsättningen i hamnen har ökat med 10% hittills under 2017. Ökningarna av järnmalm 

från Sandskär har ökat med 12% och även Victoriahamnen har ökat med 12%. Den ökning 

som varit under året förväntas fortsätta så att ökningstakten för helåret blir omkring 10%. 

Victoriahamnen har varit ute på tjänstekoncession under ett års tid och samarbetet har varit 

gott. Vi ser även en liten ökning av godsvolymerna under året vilket är bra. Isläget i 

Bottenviken har under vintern varit på en normal nivå men även varit förskjuten i tid. 

Issäsongen började med sen isläggning samt lite is för att avslutas med normala ismängder 

som smält undan senare än normalt. Under våren gjordes även tre provturer tillsammans 

med turistnäringen för att undersöka om det är möjligt att bistå med skärgårdsturer även 

under vintertid. Utvärdering av denna aktivitet pågår. Uppdrag har under årets 

vintermånader utförts dels i Karlsborg samt Piteå. Dessa uppdrag har utförts till kundens 

belåtenhet och inom budgeterad kostnad. 

Rekrytering och återbesättning av tjänster pågår och förväntas vara avslutade före 

sommarens utgång. 

Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. I mitten av april fick vi 

ett positivt beslut från Mark och Miljödomstolen angående tillstånd för projektet. Tiden för 

överklagan går ut 9 maj. Arbetet bedrivs som tidigare i nära samarbete med Sjöfartsverket. 

Företagets projekt för att införskaffa en ny bogserbåt pågår och kontrakt för bogserbåten kan 

vara klart innan semestern detta år. Leverans av ny bogserbåt förväntas omkring årsskiftet 

2018-2019. 

Bolaget kommer under innevarande år nå soliditetsmålet om minst 40% då företaget kunnat 

amortera en del av sina skulder. 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 

period 
Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 25 934 25 122 75 840 75 840 Frisknärvaro % 96,77 85,0 

Kostnader 

inkl avskr 
-20 384 -23 249 -65 790 -65 790 

Sjukfrånvaro % 
1,62 3,5 

Finansiella 

poster 
-37 -210 -700 -700 

 
  

Res. efter fin. 

poster 
5 513 1 663 9 350 9 350    

Investeringar 

totalt 
1 148 30 80 800 80 800 

 
  

Räntabilitet % 3,16 0,95 5 5    

Soliditet % 44,19 34,25 40 40    
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Måluppföljning bolag 
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Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Minskade utsläpp av växthusgaser  Minska företagets energiförbrukning med 10% under 

2017 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Öka antalet avvikelser rapporterade av de anställda till 

>100st 

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

gott ledarskap 
 100% genomförda medarbetarsamtal, rullande 12mån 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %. 

 Frisktal ska vara lägst 87 %. 

 Betyg motsvarande 4 på en 5-gradig skala i 

medarbetarenkät 

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna 

kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag) 
 Soliditet minst 40,0 %. 

 Räntabilitet på totalt kapital minst 5,0 %. 
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Måluppföljning bolag 
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Nordiskt Flygteknikcentrum AB 

Verksamhetens måluppföljning 

Bolaget går med förlust under våren. Avtal och kostnadsfördelningen mellan bolaget och 

BUN skall utvärderas och omförhandlas slutet av Maj. Bolagets köp av instruktörstjänster 

från BUN skall ses över.  

Alla kostnader och utgifter håller på att ses över. De flesta kostnader är regelverksstyrda och 

svåra att påverka. Hela bolagets verksamhet håller på att anpassas till de nya 

förutsättningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk redovisning 

Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv Personalstatistik 

Tkr Periodens 
Samma 

period 
Prognos Budget  Perioden Prognos 

 resultat föreg. år      

Omsättning 4 904 6 431 16 000  Frisknärvaro % 100 94,5 

Kostnader 

inkl avskr 
-5 375 -7 711 -16 850  

Sjukfrånvaro % 
0 5,5 

Finansiella 

poster 
0 0 0  

 
  

Res. efter fin. 

poster 
-471 -1 280 -850     

Investeringar 

totalt 
93 275 150  

 
  

Räntabilitet % neg neg neg     

Soliditet % 8,1 9 9,0     
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Måluppföljning bolag 

57 
 

Styrkort 

KS Målområden Nämnd-/Bolagsmål 

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun  Utbildning anpassad till efterfrågan samt luftfartslagar. 

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

gott ledarskap 
 Kontinuerliga veckomöten med personal. 

Mål för att: Utveckla den nära arbetsmiljön genom 

medskapande 
 Erbjuda kontinuerliga tränings- och friskvårdsaktiviteter. 

 Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och 

möjligheter att påverka sin arbetssituation. 

Mål för: Effektivisering av verksamheten  Öka digitalisering av utbildningsmaterial för att minska 

kopiering och tid för utbyte av utbildningsmaterial. 
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Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomikontoret 

E-post: ekonomikontoret@lulea.se 

Telefon: 0920-455146 

101

mailto:ekonomikontoret@lulea.se


2017 års lönerevision med två avtal av fem är färdigförhandlade
tkr
FÖRVALTNING Budget 2017 Budget 2018-2020

KS/Kommunledningsförvaltning 82 110
KS/Arbetsmarknadsförvaltning 802 1 070
KS/Räddningstjänsten 98 40
Barn- och utbildningsnämnd 22 621 30 162
Fritidsnämnd 16 21
Kulturnämnd 15 20
Miljö- och byggnadsnämnd 0 0
Socialnämnd 1 541 2 077
Stadsbyggnadsnämnd 0 0
Lönerevision totalt = Ökade kommunbidrag, tkr 25 176 33 500

Finansieringen lönereserv -25 176 -33 500

SUMMA 0 0
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Luleå kommunföretag AB 2017-05-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 16

Luleå Kommunföretag ABs förslag till beslut av förvärv av 
dotterbolag vid behov i Luleå Hamn AB
Ärendenr 2017/13-2.5.1.1

Luleå kommunföretag ABs förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att om behovet av dotterbolag uppstår under 
upphandlingen av en ny bogserbåt för Luleå Hamn AB, besluta att Luleå 
Hamn AB får förvärva ett dotterbolag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Hamn är i behov av en ny bogserbåt som kostar omkring 130-150 mkr. 
Grunden till investering beror till största delen på att Sjöfartsverket ställer nya 
krav på bogserbåtar utifrån nya säkerhetsaspekter som började gälla 2016. 
Den typ av båt som ska köpas in är av hybriddrift och går både på diesel och 
el, vilket också ger stora positiva miljöeffekter genom dess eldrift.

Inköpsprocessen sker genom ett så kallat förhandlat förfarande i två steg. I 
steg 1 har båtvarv fått skicka in intresseanmälningar och i steg 2 har man valt 
ut 6 av dessa varv där den bästa anbudsgivaren ska väljas. De 6 varven som är 
utvalda är belägna i Litauen, Polen, UAE/Holland, Turkiet och 2 från Spanien. 

Om något av varven från Spanien skulle vinna upphandlingen kommer Luleå 
Hamn AB att köpa den nya båten via ett finansieringsupplägg som den 
spanska staten tillhandhåller, tax-lease. Det innebär att den spanska staten går 
in och stöttar den inhemska industrin via ett affärsupplägg som ses som ett 
”varvsstöd”. Detta förfarande är lagligt och godkänt av EU samt helt riskfritt 
för Luleå Hamn som köpare. I korthet innebär det att ett spanskt dotterbolag 
behöver förvärvas som kommer att ägas av Luleå Hamn i 3 år för att sedan 
avvecklas. Affären administreras av en svensk bank där ex Nordea har varit 
med i denna typ av affärsupplägg tidigare. 

Beslutsunderlag
Ny bogserbåt Luleå Hamn

Beslutet skickas till
Luleå Hamn AB
Ekonomikontoret
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