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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-06-09

 
2017/342-1.3.1.3

Sofia Riström

Information om ny kanalstrategi
Ärendenr 2017/342-1.3.1.3

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret informerar om ny kanalstrategi. 

Beslutsunderlag
 Fastställd kanalstrategi för Luleå kommun
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••• Riktlinjer

Kanalstrategi för 
Luleå kommun 2017 - 2020
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Inledning
Det ska vara enkelt att kontakta Luleå kommun. Därför behövs en kanalstrategi som visar hur 
kommunen ska utveckla sina kontaktytor mot kunder, brukare och intressenter. Kanalstrategin 
är ett stöd för chefer och medarbetare inom Luleå kommun när vi utvecklar vår verksamhet. 
Den ska även användas när Luleå kommun vill påverka medborgarens, organisationers eller 
företags kanalval i den operativa verksamheten, (se bild på sidan 6).

Strategin ger oss en helhetssyn hur Luleå kommuns olika kommunikationskanaler ska samver-
ka för maximal verksamhetsnytta, såväl för våra medborgare och kunder som för den kommu-
nala verksamheten.

Begränsade resurser, medborgare, företag och omvärlden ställer krav på en effektiv och god 
förvaltning med målgruppernas behov i fokus. Vid utvecklingen av olika tjänster och kanaler 
är det viktigt att Luleå kommun har ett kundorienterat förhållningssätt för att bibehålla förtro-
endet. Vi tar reda på kundens behov i den unika situationen och utvecklar tjänster som under-
lättar och förenklar kontakten med Luleå kommun samtidigt som vi också effektiviserar Luleå 
kommuns interna hantering.

Medborgares, organisationers och företags kontakter med Luleå kommun sker ofta i flera kanaler. 
Det går inte att dra slutsatser genom att titta på kanalerna var och en för sig. Kanalerna måste ses 
i en större helhet och de ska användas så att de kompletterar varandra. I strategin har vi gruppe-
rat de anledningar till kontakter Luleå kommun har med medborgare, organisationer och företag 
och vilka kanaler som passar för olika slags ärenden ur ett kund- och kanalperspektiv.

Syfte
Strategin anger hur Luleå kommun kommer att prioritera bland sina kanaler när kommunen 
utvecklar sin service mot medborgare, organisationer samt näringsliv.

Strategisk inriktning
• Det ska vara enkelt att kontakta Luleå kommun

• Luleå kommun ska prioritera att utveckla digitala kanaler som huvudväg vid utveckling av 
tjänster och service, eftersom de öppnar för tillgänglighet dygnet runt, året om. 

• Servicen via de digitala kanalerna ska vara den enklaste vägen

• Våra tjänster och vår service ska vara tillgänglig för så många som möjligt oavsett förutsättningar

• Målgrupperna ska ha tillgång till så bra information och tjänster att inte onödiga kontakter uppstår

• När kontakt sker via traditionella kanaler som möten, telefon och brev ska ska den känne-
tecknas av kvalificerad och personlig service.

Kanalstrategins principer
Följande principer ska vägleda oss i utvecklingen av våra kanaler för att följa den strate-
giska riktningen.

1. Luleå kommun ska satsa på den digitala vägen som huvudkanal kom-
pletterat med kvalificerad personlig service genom besök eller telefon
Medborgare ska uppmuntras att använda digitala kanaler, med respekt för målgruppens 
kunskap och möjligheter att göra detta. Mot enskild målgrupp med hög kunskap om 
digitala tjänster är det möjligt att välja den digitala tjänsten som enda alternativ. Företag 
och organisationer ska främst erbjudas tjänster digitalt, det vill säga system-till-system 
och person-till-system.
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2. Kanalerna ska vara effektiva för medborgarna, organisationerna, företa-
gen, Luleå kommun och samhället
Användningen av olika kanaler ska ske så tidseffektivt som möjligt. Effektiviteten för 
både kunderna och Luleå kommun ska styra hur vi utvecklar tillgängliga kanaler för en 
viss tjänst. Luleå kommun ska arbeta med utveckling av kanalerna behovsdrivet från ett 
målgruppsperspektiv.

3. Luleå kommuns tjänster finns tillgängliga i de kanaler som 
medborgarna, organisationerna och företagen använder
Luleå kommun ska ha tjänster tillgängliga i flera olika kanaler för att möta olika med-
borgares, organisationers och företags behov. Detta kan ske genom samarbeten med an-
dra myndigheter eller privata organisationer, antingen genom gemensamma aktiviteter 
eller genom att Luleå kommun verkar via andras webbplatser. Våra elektroniska tjänster 
ska finnas tillgängliga både på vår egen webbplats och på samarbetsportaler, alltid med 
kommunen som tydlig avsändare. 

4. Medborgare, organisationer och företag ska slippa att lämna samma 
uppgifter fler gånger 
Inom ramen för myndighetsgemensamma utvecklingsinsatser löser vi tillsammans med 
andra parter våra medborgares, organisationers och företags krav på att inte behöva 
lämna samma uppgifter flera gånger. Bland annat genom principen en väg in och an-
vändande av en version av ”Mina sidor”.

5. Medborgare, organisationer och företag ska involveras i utvecklingen av 
våra tjänster och kanaler.
Genom att involvera medborgare, organisationer och företag tidigt i utvecklingsproces-
sen utvecklar vi tjänster som bättre passar ihop med deras interna processer och som 
underlättar deras kontakt med kommunen. Vi använder exempelvis kundundersök-
ningar och synpunktshantering, bland annat på vår webbplats och via kundtjänst, för 
att involvera och få in återkoppling från olika målgrupper.

6. Kanalförflyttningar sker utifrån kunskap
Genom att systematisera och kontinuerligt ta tillvara den kunskap vi samlar in genom frå-
gor till kundtjänsten, på besöksställen, sociala medier, kommunen webbplats och via e-post 
utvecklar och förtydligar vi information samt utvecklar eller skapar nya kanaler. Därigenom 
effektiviserar vi för både medborgarna, organisationerna, företagen och kommunen.

Uppföljning
Tillämpning av kanalstrategin kommer att följas upp årligen och redovisas i en rapport till KS-
AU som en informationspunkt, där respektive förvaltning sammanfattar hur man omhänder-
tagit och tillämpat strategin i sin kommunkation med medborgare, organisationer och företag.

Kommunikationskontoret har det samlade ansvaret för strategin och för att ta fram en sådan rapport.

Typer av ärenden
Vi identifierar att kommunens ärenden går att kategorisera i följande fyra huvudgrupper.

• Återkommande ärenden är kända och förutsägbara för båda parter. Återkommande ären-
den ska därför ha en hög grad av automatisering. Automatiserade tjänster ska i möjligaste 
mån ersätta e-postformulär, enklare e-tjänster, pappersutskick av broschyrer och blanketter. 
Information kring de återkommande ärendena ska främst finnas tillgänglig i elektronisk form.
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• Livshändelserelaterade ärenden (exempelvis bygglov, utskänkningstillstånd eller ansökan 
om barnomsorg) är förutsägbara för kommunen men inte för individen. Främsta kontaktväg 
för dessa ärenden är information och e-tjänster på webbplatsen kompletterat med personlig 
information. De elektroniska tjänsterna ska i möjligaste mån ersätta broschyrer och blanket-
ter.

• Pågående ärenden (exempelvis komplettering av ansökan) uppstår mellan en medborgare, 
organisation eller ett företag och kommunen vid handläggning av ett ärende. Vid pågående 
ärenden ska vi ta kontakt med kunden i den kanal där vi bedömer att vi kan få till stånd 
en snabb och bra dialog. Telefon är att föredra framför skriftväxling. När Mina sidor/Mina 
meddelanden finns är den att föredra. Vid behov av ett möte gör vi besök eller ber personen 
komma in på ett kontor.

• Övriga ärenden. Dessa kontakter karakteriseras av att de inte är lika förutsägbara, varken för 
individen eller för kommunen. Det kan röra sig om en komplex livshändelse eller en händel-
se i samhället som får en påverkan på individens relation med kommunen. Dessa ärenden 
hanteras främst genom personliga kontakter via kundtjänst och information på webbplatsen.

Målgruppernas behov
Luleå kommun som organisation har många olika målgrupper som förenklas till fyra grupper 
för tydlighetens skull.

Analog medborgare
Målgrupp som föredrar information och kommunikation via kanaler som exempelvis möten, 
telefon eller pappersblankett. Detta är en målgrupp som minskar i antal.

Digital medborgare
Målgrupp som föredrar att söka information samt att genomföra ärenden via digitala kanaler. 
Är också den målgrupp som växer snabbast. Har i regel även en smart telefon och vill använda 
den för att sköta sina ärenden snabbt och effektiv, utan tanke på när kommunen har sina regul-
jära öppettider.

Övriga medborgare
Målgrupp som finns mellan traditionell och digital medborgare, har inte en lika tydlig preferens 
vad gäller kanaler för att söka information och genomföra ärenden online eller offline. Väljer 
traditionella kanaler för större ärenden men använder digitala tjänster för mindre ärenden.

Automatiserade tjänster
Automatiserade tjänster betyder överföring av information mellan olika system. Exempel är en 
felanmälansfunktion där anmälan via webbplatsen går rakt in i ärendesystemet vilket gör att 
minimal manuell hantering behövs. 

Utveckling mot framtida kanalval
Luleå kommuns målgrupper ska kunna välja på vilka sätt som de vill bli kontaktade på eller 
vilket sätt de ska kunna utföra sina ärenden på, servicen ska vara likvärdig oberoende av kanal. 
Däremot ska den digitala och automatiserade vägen alltid vara den enklaste och snabbaste.

Traditionella kanaler
Traditionella kanaler är bland annat brev, personligt möte eller telefoni.  
Den personliga kontakten är viktig i kommunens service och ska användas för kvalificerade 
kontakter och hjälp. Kundtjänsten är central för det mötet mellan kommun och målgrupp. Ge-
nom att arbeta med att få bort onödig efterfrågan via kundtjänster och ge bra information på 
webbplatsen så ska utvecklingen gå mot att ge mer kvalificerad service och hjälp till kunder och 
målgrupper.
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Brev och traditionella utskick ska minska och hållas på en låg nivå till förmån mot digitala 
alternativ. Exempel på detta är Mina sidor och Mina meddelanden på kommunens webbplats. 
Dessa ger dessutom en säker överföring av information som möjliggör att känsligare ärenden 
kan hanteras digitalt.

Digitala kanaler
Med digitala kanaler menas bland annat sociala kanaler (Facebook, Twitter med flera), webb-
plats, e-tjänster. Digitala kanaler sker på användarens villkor där målgruppen själv har möjlig-
het att utföra tjänst eller ta del av kommunens information.

Målet är att öka användningen av de digitala kanalerna så att de täcker alla vanligt förekom-
mande ärendeflöden. Detta gäller såväl informationstjänster, e-tjänster som kundservice via 
sociala kanaler. Informationen och tjänsterna ska finnas tillgänglig på Luleå kommuns webb-
plats men även kunna bakas in hos andra offentliga instanser, tydligt paketerat att det är en 
tjänst från Luleå kommun. Exempel är Fyrkantens samverkan runt gymnasieansökan och an-
tagning. Digitala tjänster ska kunna användas även från mobila enheter.

Automatiserade kanaler
Automatiserade kanaler är när Luleå kommuns system kommunicerar med andra system au-
tomatiskt via överföring av information. Det kan vara att vi automatiskt hämtar personuppgif-
ter från Skatteverket, hanterar API:er mellan egna system eller släpper öppna data där vi låter 
utvecklare automatiskt hämta information från våra system. Automatiska kanaler innebär 
också att kanalerna kräver minimalt med manuell hantering.

Omfattningen av automatiska kanaler ska öka. Det ska vara lätt att utbyta data med Luleå 
kommun och inom Luleå kommuns system när nya tjänster ska utvecklas. I detta arbete ska 
också data som släpps till externa parter öka, exempelvis som öppna data.

Förväntad utveckling av Luleå kommuns servicekanaler

Det område som ska öka i användning och preferens är de digitala kanalerna för alla målgrup-
per. En grundprincip bör vara att de digitala kanalerna så som e-tjänster, sociala kanaler och 
webbplatsen ska vara prioriterade utvecklingsområden när det handlar om att utveckla kom-
munens service.
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-06-09

 
2017/860-3.3.0.3

Sofia Riström

Information om Aktuell Hållbarhets kommunranking
Ärendenr 2017/860-3.3.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Kvalitet & samhällsutveckling informerar om vad som är rapporterat till 
Aktuell Hållbarhets kommunranking. 
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2017-06-19
Ärendenr 2016.1547-1.1.1.7

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
Myndigheten för
Delaktighet
2017-05-26

Hid.nr. 2017.3550
Inbjudan till konferens om mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning

Region Kronoberg
2017-05-29

Hid.nr. 2017.3597
Inbjudan till konferens om FN:s hållbarhetsmål, 
Agenda 2030 – från globalt till lokalt

Mittuniversitetet
2017-06-07

Hid.nr. 2017.3684
Inbjudan till kommunstyrelsens ordförande 
angående aktuella samhällsutmaningar

12



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-05-23

 
2017/124-1.5.2.1-

1.1.1.5Lena Bengtén

Yttrande över medborgarförslag om utveckling av 
besöksvärden (Den bördiga halvmånen)
Ärendenr 2017/124-1.5.2.1-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget om utvecklingen 
av Luleås besöksnäring kallat den bördiga/gyllene halvmånen.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår en satsning på samordning 
för ökad besöksnäring för områdena världsarvet, Hägnan, 
Gammelstadsviken, Karlsvik, FaceBook, teknikens hus och universitetet. 
Förslaget är att en samordnare tillsätts med uppdrag att utreda, föreslå och 
initiera verksamhet för att stimulera i området samt att en referensgrupp 
knyts till denna funktion från de berörda nämnderna, civilsamhället, 
föreningslivet och näringslivet. 

Förslagsställaren anför att en kultur- och naturresurs inte används fullt ut. 
Förslaget syftar till att öka tillväxten inom besöksnäringen och beskriver de 
olika anläggningar som finns idag som järnvägsmuseet, Arcus camping, 
Storheden, kyrkstaden, Hägnan, motorhistorikerna, Gammelstadsviken, 
teknikens hus med mera. Förslagsställaren menar att man ska tillvarata 
områdets kvaliteter och tillgänggöra de för lärande, idrott, friluftsliv, turism 
och handel.

Kvalitet & samhällsutveckling bedömer att de nämnda verksamheterna och 
anläggningarna redan idag har en god tillgänglighet. En omfattande 
marknadsföring sker för de olika besöksmålen där varje verksamhet tar fram 
sina ”erbjudanden”.  Den samordnande funktionen som förslås utövas bäst av 
Visit Luleå som har god överblick över Luleås alla besöksmål. Det finns även 
ett samarbete mellan Visit Luleå och många av de verksamheter som nämns i 
medborgarförslaget. Utvecklingen av besöksnäringen sker lämpligast inom de 
redan befintliga organisationerna.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag KLF Hid 2017.502
 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-27, § 38, Hid 2017.1271
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-05-23

 
2017/124-1.5.2.1-

1.1.1.5Lena Bengtén

Lena Bengtén
Samhällsstrateg, klimat och energi

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
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Luleå besöksnäring
 Den bördiga halvmånen

Bild Elisabeth Johansson-Hallin

Ett förslag till att utnyttja kulturhistoriska och kommersiella värden i Luleå för 
att stärka kultur och besöksnäring med syfte att skapa arbetstillfällen för unga 
och 10 000 nya invånare till kommunen. 

Observera detta dokument är ett hypertext dokument med länkar till fördjupande 
läsning som kan användas på internetuppkopplade datorer, plattor och smarta 
telefoner. 
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Innehåll

1: Sammanfattning av förslag

2: Inledning 

3: Den bördiga halvmånen

4: Karlsvik, Arcuscamping, Storheden

5: Malmbanans vänner, historisk järnväg, över köpcentra till kulturminne.

6: Fram till Världsarv, friluftsmuseet Hägnan, Kyrkbyns friluftsområde, 
bevarandevärt våtmarksområde enligt FN , Natura 2000 område enligt EU och 
Naturvårdsområde enligt riksdagen. 

7: Över Gammelstadsviken till framtiden , Facebook hallarna, teknikens hus och 
LTU. 

8: Förslag om att ta tillvara ”Den bördiga halvmånen” och tillgängliggöra den 
för kulturhistorisk medvetenhet, lärande, idrott och friluftsliv, turism och 
besöksnäring samt handel. 
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1: Sammanfattning av förslag
Det här förslaget pekar ut en inte fullt använd kultur och naturresurs i Luleå 
Kommun och reflekterar över en idé om vad som skulle kunna tänkas utvecklas 
för att skapa tillväxt och utveckling för besöksnäring och kultur i Luleå 
kommun. En tillväxt som skulle kunna skapa nya jobb, särskilt för unga samt 
därmed ge möjlighet till att uppfylla målet med tiotusen nya innevånare. 
Förslaget som ställs i detta dokument är att kommunen fortsätter arbetet med 
”Guldkant Gammelstadsviken” och utvecklar uppdraget till att gälla den 
halvmåne med fritidsaktiviteter, upplevelser och sevärdheter som Luleå 
Kommun kan erbjuda i detta område.  

Omsättningen för besöksnäring (Luleå, 2017) och turism i Luleå är på väg upp 
mot en miljard kronor.  I Norrbotten går det ännu bättre enligt Swedish Lapland 
(Lapland, 2017) .   Som synes nedan lägger turisten och besökaren ut en del 
under sitt besök. 
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Inledning 
Människan har alltid, för att koppla av från vardagen sökt efter nya upplevelser 
och miljöer. Det exotiska och främmande har varit spännande och intressant då 
man rest bort.  Natur, historia, spännande platser och naturfenomen har lockat. 
Att beundra ett lutande torn i Pisa, gå en bit på Kinesiska muren, klättra upp på 
en pyramid, se ett utbrott av en gejser eller vandra vid foten av en vulkan har 
varit spännande och intressant. Värt en resa och övriga utgifter. Men den gråa 
vardagens ständigt återkommande fenomen är inte ett dugg intressant tills man 
exempelvis som Luleåbo inser att denna vardag är natur, historia, en spännande 
plats och naturfenomen för den med villa i Pisa, eller lägenhet med utsikt över 
Kinesiska muren. 

Den bördiga halvmånen 

Vi kan lätt inse att vi lever på ett land som de senaste 10.000 åren rest sig uppåt 
800 m ur havet. Luleå socken sträckte sig en gång ända upp till fjällen. Vi blev 
stad i Gammelstad 1621 men då hamnen torkade ut och Gammelstadsviken 
grundades upp, blev vi  likt Kiruna idag, tvungna att flytta, till nuvarande läge 
1649. Kvar blev kyrkan färdigbyggd samma år Columbus nådde Amerika, så 
småningom omgiven av 408 Kyrkstugor och förklarad vara Världsarv 1996.    
Att vi lever i en kommun som med järnmalm från världens största 
underjordgruva försett världen med stål hela förra seklet. Malm som forslades på 
älv och i ackja tills Malmbanan byggdes vid förrförra sekelskiftet. Att vi lever i 
en kommun där ljuset inte försvinner på natten under sommaren. Att vi lever i 
en kommun med Gammelstadsviken som många ornitologer anser vara en av 
Sveriges bästa fågelsjöar, ett Natura 2000 område enligt EU och bevarandevärt 
våtmarksområde enligt FN. Leden genom Gammelstadsviken leder oss från 
forntid till framtid och passerar Facebookhallarna, de enda i hela Europa. Vi 
kommer också till ett av Europas bästa, och det nordligaste science centré. Då är 
vi vid Sveriges nordligaste universitet LTU. 

Luleå har mycket annat att bjuda på , natur i skärgården och längs älvarna, 
kulturhistoria, kultur och friluftsområden. Detta förslag riktar dock in sig på att 
ta vara på just denna naturresurs, den gyllene halvmåne, runt vårt världsarv, som 
kan skönjas från Arcus campingen. Längs järnvägen till Malmbanans vänner, 
över Storhedens handelsområde under väg 97 och förbi Motorhistorikerna, till 
världsarvet och Hägnan, över Gammelstadsviken, förbi Facebook hallarna till 
Teknikens hus och LTU . Syftet är också brett, utveckling av turist och 
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besöksnäring kan gå hand i hand med omhändertagande av vår kulturhistoria. 
För  att göra denna tillgänglig i fostran av kommande generationer. Samt att 
utveckla fritidsaktiviteter och friluftsliv. Detta kräver säkert insatser från både 
kommunen, näringslivet och föreningsliv. 

Karlsvik, Arcuscamping, Storheden

Börjar vi med den sydvästligaste delen av halvmånen hittar vi ute i nuvarande 
Luleå älv Karlsvik (Boström, 2017) som Ulf Boström beskriver med dessa ord 
”Den gamla bruksbyn Karlsvik med sin bullerbyidyll av pietetsfullt renoverade 
arbetarlängor gömmer en spännande och intensiv historia. För hundratjugo år 
sedan fanns här bara sand och något enstaka träd innan ångsågen byggdes och 
sandbanken började befolkas. Här drogs järnväg och här anlades Luleås första 
järnverk för att förädla malmen inom Norrbottens gränser. Överallt syns spåren 
efter det gamla Karlsviks som idag utvecklats till ett upplevelserikt område.”  

Längst ut på södra delen ligger First Camp (camp, 2017) med badmöjligheter 
både i poolen och älven. Om isbanan förlängs dit också en utomordentlig 
förläggning för skridskoåkande besökare och turister. Men även med tillgång till 
Arcushall och den industri och kulturhistoriskt värdefulla miljön att ströva i. Inte 
att förglömma den järnväg som utgår vid campingen som går genom Storhedens 
handelsområde (kommun, 2017) och vidare till DHL där den ansluter till 
ordinarie spår. Handelsområdet (handelsförening, 2017) är ju i sig en 
turistmagnet som lockar 3-4000 campingturister till Luleå varje år. Företagen på 
handelsområdet är organiserade i ”Storhedens marknadsförening, ekonomisk 
förening” (Marknadsförening, 2017) och torde vara intresserade av samarbete 
för utvecklingen av området.

Malmbanans vänner och kulturhistorisk 
järnväg  över köpcentra till kulturminne.

Norrbottens järnvägs museum (museum, 2017) drivs av Malmbanans vänner 
(vänner, 2017) som är en ideell förening som driver museet och arrangerar resor 
på den historiska järnvägen genom Storheden. Anknytningen till en av Sveriges 
mest berömda järnvägar, malmbanan är tydlig och lockar både entusiaster och 
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intresserade. Då järnvägen passerar rakt genom Storheden torde det vara 
lämpligt att planera för placerandet av en  kulturhistoriskt värdefull 
Järnvägsstation där, dit campingens gäster kunde åka för att gå ut och handla i 
området . Denna torde också kunna användas som turistbyrå i kommunens mest 
besökta område. Banan fortsätter sedan under väg 97 och upp till ordinarie 
järnväg vid DHL. (maps, 2017) Där torde en hållplats för anknytning till 
Världsarv . Hägnan och Gammelstadsviken kunna inrättas där man kan hämta 
tillresande med häst och vagn eller kanske det skulle gå att inspirera Norrlands 
Motorhistoriker , (Motorhistoriker, 2017) som också finns i Världsarvets 
omland, att hjälpa till med olika kulturhistoriskt värdefulla fordon för att frakta 
besökare till Världsarv, Hägnan och Gammelstadsviken. En idé vore naturligtvis 
att införskaffa en av de gula postbussarna som fraktat både folk och post runt om 
i Sverige under första delen av förra seklet. Turer runt Gammelstadsviken och 
till andra delar av Luleå skulle kunna arrangeras här. 

Världsarv, Hägnan, Kyrkbyns friluftsområde, 
Gammelstadsviken 

Gammelstadsviken är ett bevarandevärt våtmarksområde enligt FN , 
Natura 2000 område enligt EU och Naturvårdsområde enligt 
riksdagen.
Det tjugo år gamla världsarvet Kyrkbyn i Gammelstad (UNESCO, 2017) och 
friluftsmuseet Hägnan  (Kommun, 2017) är välkända i Luleå. Dock inte fullt ut 
marknadsförda för besöks och turistnäringen samt ganska dåligt utnyttjade för 
pedagogiskt arbete samt friluftsliv. De fåtal museipedagoger som är anställda 
gör ett mycket bra jobb men är alldeles för få. Kyrkan, Visitor center och 
Hägnan anordnar kulturaktiviteter, guidning m.m.  som skulle kunna 
marknadsföras bättre och locka ännu mera besökare. Fritidsnämnden har på 
norra delen av området utvidgat Mattisbergets friluftsområde till ”Kyrkbyns 
friluftsområde Mattisberget” (Skidspår.se, 2017)med anslutning från Hägnans 
parkering vid Shop in Lapland. Elbelysta spår till stor del från 1 km långt till 
15,6 km om man använder anslutningsspåret till Rutviks IP. Redan efter 
femhundrameter från Hägnan finner man första grillplatsen.

 På sydvästra sidan av Kyrkbyn ,Hägnan finns som bekant Gammelstadsviken 
(Fritids, 2017) som med hjälp av pengar från Facebook etableringen rustats upp 
i ett projekt benämnt ” Guldkant kring Gammelstadsviken” som tyvärr 
avslutades vid årsskiftet. Tillgängligheten på sommaren är idag ypperlig och 
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friluftsintresserade, naturintresserade, ornitologer m. fl. är mycket nöjda. På 
vintern som ju är en stor del av året i kommunen finns dock inga aktiviteter. Att 
utvidga Kyrkbyn Mattisbergets friluftsanläggning och dra spår över isen både 
till Porsön och till Notvikens station behöver inte innebära mycket mera 
investering än en skoter med spårpulka och några arbetstimmar. Att man 
dessutom skapar förutsättningar för ett nytt svenskt långlopp på skidor kan ju 
också konstateras. På LTU finns snö och is forskning där en av forskarna bland 
annat tagit en fjärdeplats i damvasan. Ett ”Kyrkby lopp” över 
Gammelstadsviken (Länsstyrelsen, 2017) skulle kunna komplettera den 
utveckling som fritidsnämndens ypperliga isbana till skärgården tycks ha satt 
igång. I det fallet kan vi ju påminna oss om att Arcus campingen ”First camp” 
(Camp, 2017) även på vintern erbjuder stugboende både för besökare och tävlare 
på Isbanan och ett tänkt ”Kyrkbylopp”. 

Facebook hallarna, teknikens hus och LTU. 
Luleå är definitivt ett av världens  centrum för de omåttligt populära sociala 
medierna och telefon samt data utvecklingen. Mobiltelefonens utvecklare 
Norrbottningen Östen Mäkitalo har satt Luleå på kartan för tele och 
dataintresserade och bygget av Facebooks (NCC, 2017) enda europeiska 
datahall är naturligtvis unikt för dataintresserade. Detta kompletteras av den 
framstående data och systemvetenskapliga forskningen och utbildningen på 
LTU (LTU, 2017) och vetenskap gestaltas musealt av Teknikens hus science 
center. (TEKNIKENSHUS, 2017). 

Förslag
Förslaget nedan syftar till att ta tillvara ”Den bördiga halvmånen” och 
tillgängliggöra den för kulturhistorisk medvetenhet, lärande, idrott och 
friluftsliv, turism och besöksnäring samt handel. För medborgare i Luleå är detta 
omland till vårt världsarv värdefullt både ur kulturellt och kulturhistoriskt 
perspektiv. För Luleås barn och ungdomar grundar kulturhistorisk medvetenhet 
en stark Luleå identitet och vem vet om inte en 3 D upplevelse i ” Anno 1500” 
(SAMURAJFILM, 2017) i förskolan kan leda till en studie plats på LTU så 
småningom. Idrott och friluftsliv, speciellt vintertid befrämjar naturligtvis 
folkhälsan och sett i ett internationellt perspektiv skulle Luleå kunna 
komplettera  Vasaloppet i Kina (FIS, 2017) genom ett Kyrkbylopp.
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Besöksnäringen  och turism (Businessweden, 2017) är Sveriges snabbast 
växande näring och kan skapa många jobb och intäkter. För att delta i att nå 
målsättningen 10.000 nya Luleåbor behövs insatser från kommun, civilsamhälle, 
föreningsliv och den lokala turistorganisationen Visit Luleå. 1

Förslaget är 

Att Luleå Kommun tillsätter en samordnare med uppdrag att utreda, föreslå 
och initiera verksamhet för att stimulera i området som jag kallat den gyllene 
halvmånen. .

Att  en referensgrupp knyts till denna funktion från de berörda nämnderna, 
civilsamhället, föreningslivet och näringslivet. 

Referenser
(u.d.). Hämtat från http://www.lulea.nu/visit-luleaa/korta-fakta/

1 Argument från Visit Luleå 

 Antalet gästnätter +9% under 2014 jämfört med 2013
 420 000 kommersiella gästnätter 2014
 Källa SCB
 Kommunen och näringslivet satsar tillsammans via Visit Luleå för att utveckla Luleå som 

en attraktiv stad plats för medborgare och besökare
 Fått bättre kapacitet : nya och renoverade hotell
 Staden har en stark ställning som shopping- och evenemangsstad på närmarknaden
 Visit Luleå bedriver marknadsbearbetning i samarbete med Swedish Lapland Visitors 

Board
 Det är USA, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien och Spanien som står för den 

största ökningen i antalet gästnätter.

https://www.turismnytt.se/statistik-svensk-besoksnaring/

https://www.tripadvisor.se/Attractions-g189816-Activities-
Lulea_Norrbotten_County.html

http://www.affarerinorr.se/nyheter/2016/september/luleaa-slaar-rekord-i-
turism/#.WEq-ZObhDIU

http://www.ltu.se/edu/course/U00/U0031F/U0031F-Upplevelseproduktion-
inom-turism-och-besoksnaring-1.112740?kursView=kursplan
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Enkla videofilmer

Forntid möter framtid i VR format om ANNO 1500   
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-06-09

 
2017/862-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av förstudie Masterplan Luleå Airport City
Ärendenr 2017/862-2.4.3.3

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

med 400 tkr.
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för

Projektfinansiering.
4. Luleå Näringsliv AB ska beakta inkomna synpunkter från kvalitet & 

samhällsutveckling i samband med framtagandet av förstudien. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå Näringsliv AB ansöker om medel för att ta fram ett underlag som 
beskriver utvecklingspotentialen för området Luleå Airport City. Materialet 
ska vara ett underlag för proaktivt etableringsarbete inom transport, 
logistiksektorn eller närliggande områden.

Förstudien planeras att följas av ett 2-3 årigt projekt om förstudien uppvisar 
tillräckligt goda förutsättningar, d v s att Luleå Airport City kan få en tydlig 
marknadsposition nationellt/internationellt.

Förstudiens budget uppgår till 900 tkr. Från Luleå kommun söks 400 tkr. 
Övrig finansiering förutsätts ske från Region Norrbotten (200 tkr), Luleå 
Näringsliv AB (200 tkr), Swedavia (50 tkr), Försvarsmakten (50 ktr).

Kvalitet & samhällsutveckling menar att studien kan stärka pågående 
satsningar för fler etableringar till regionen. Luleå Airport är en viktig 
regional hubb.

Beslutsunderlag
 Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB, Ekonomikontoret, Kvalitet & samhällsutveckling
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Masterplan Luleå Airport City  
 

Bakgrund 
Den positiva tillväxttrenden behöver förstärkas med ett tydligt erbjudande från 
Luleå och regionen gällande arbetsmarknadsområden. Konkurrensen hårdnar 
nationellt och internationellt. Vi behöver därför fortsätta höja kvalitén i 
paketeringen av Luleås och regionens erbjudande. 
 
Den första delen visar på flera möjliga potentiella etableringar av verksamheter 
inom logistik, transporter, service av flygplan, utbildning etc.  Under nästa rubrik 
finns beskrivningar av olika tillväxtpotentialer. Förstudien bestå av flera olika 
parallella spår som kan fungera som motorer i utveckling av Luleå Airport City 
området. Samtidigt konstateras att Luleåregionen, norra Sverige och Sverige som 
nation har goda möjligheter att i den framtida utvecklingen av flygindustrin. Det 
finns därigenom direkt och indirekt goda tillväxtmöjligheter i regionen och stora 
miljövinster ur ett globalt perspektiv. Med erfarenheter och stora framgångar 
från datacenterbranschen har vår region förutom flera naturliga förutsättningar 
en väl utvecklad projektmodell, metodik och affärsmässighet för hur 
internationella etableringar initieras och processen fram till färdig investering.  I 
tillväxtbranscher är tidsfönster och proaktivitet avgörande för att skapa 
framgång. 
 
Från den företagsekonomiska vetenskapliga litteraturen (Flyget och företagen 
av Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS) står regionen inför ett antal 
strategiska val. Man kan inta en position där man reagerar på omgivningen, det 
vill säga där man väljer att avvakta och inte göra någonting. Motsatsen skulle i så 
fall vara en proaktiv aktör som försöker att utveckla ett erbjudande.  
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Nuläge 
Nedan följer utdrag från Luleå kommun 2050-dokument 

 

Status och prognos 
 
Flyget har under de senaste decennierna fått en ökande betydelse i den globala 
ekonomin. En bidragande faktor är den förändring som ägt rum i den globala 
produktionen av varor och tjänster. Förädlingskedjorna har brutits upp i allt 
mindre delar med en geografisk spridning som gör det möjligt att producera en 
komplicerad produkt på en plats där det exempel vis finns gott om högt 
kvalificerad arbetskraft, eller att lägga arbetsintensiv produktion på en plats där 
energi eller arbetskostnaderna är låga. Utveckling medför ökad internationell 
handel och ställer krav på snabba och pålitliga transporter av bland annat 
komponenter och nyckelpersonal mellan produktionsställena. Där fyller flyget 
en stor funktion. 
 
Under de senaste decennierna har det skett en snabb förändring i hur 
produktionen av varor och tjänster går till. Förändringen har möjliggjorts genom 
tre samverkande faktorer. För det första övergick många ekonomier, som Kina, 
Indien och Östeuropa, till friare handel och marknadsekonomi. 
För det andra slog ett antal nya teknologier igenom inom informationsteknik och 
telekommunikation. För det tredje blev transporter billigare genom en 
kombination av ny teknik (som containertrafik och bränslesnålare flygplan) och 
marknadsreformer inom flygbranschen. 
I och med dessa förändringar får de multinationella företagen möjlighet att 
organisera sin globala produktion på ett nytt och mycket effektivt sätt. 
Förädlingskedjorna kan brytas upp och varje produktionssteg lokaliseras där det 
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är optimalt. Det kan till exempel handla om att lägga arbetsintensiv produktion 
där energi eller arbetskostnaderna är låga eller att förlägga produktion till 
platser med god tillgång på arbetskraft med en viss kompetens. Exempelvis 
tillverkas många av komponenterna till Iphone i USA. Komponenterna skickas 
därefter till Kina för att monteras till färdiga telefoner, varefter en stor del av 
telefonerna skeppas tillbaka till Europa och USA. 
 
Samtidigt som den globala produktionsprocessen effektiviserar produktionen 
medför den fler transporter mellan de olika produktionsenheterna. När 
produktionsstegen ligger i olika länder leder det också till ökad internationell 
handel. Den nya globala produktionen innebär att företagen behöver snabba och 
pålitliga transporter av komponenter, insatsvaror och nyckelpersonal mellan 
produktionsorterna. Olika personalkategorier behöver resa för att dela 
kunskaper inom multinationella företag och för att hålla kontakt med 
underleverantörer och kunder, och när det gäller förflyttning av specialister 
inom internationella koncerner har flyget en nyckelroll. Komponenter, 
insatsvaror och personal flyttas runt mellan länderna i mycket komplicerade 
mönster. 
 
Flygtransporterna har också ökat mycket kraftigt. Sedan 1950-talet har den 
globala flygfrakten ökat från 900 000 ton till 51 miljoner ton, och antalet 
passagerare har ökat från 39 miljoner till 3,5 miljarder. Värt att notera är att 
flygfrakten i dag representerar omkring 35 procent av den globala handeln i 
värdetermer, men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym. 
 
Flygets betydelse för det svenska näringslivet 
Utvecklingen påverkar naturligtvis också Sverige som saknar övergripande 
studier av hur det ser ut för svenska flygets vidkommande. Frågor som ställs är 
vilka branscher som är beroende av flyg och vilken typ av flygtransporter som är 
viktiga för olika branscher och betydelsen av internationella direktlinjer. 
 
Betydelsen av internationella direktlinjer 
Nästa steg i analysen är att mer detaljerat analysera effekterna av flyget genom 
att se vilken betydelse de internationella direktlinjerna har, hur kommunernas 
handel med olika länder samverkar med förekomsten av direktlinjer till dessa 
länder. Resultaten visar att direktlinjer har en mycket större betydelse för 
import och export av tjänster än för handel med varor. Detta rimmar väl med att 
den alltmer globaliserade industrin skapar ett globalt flöde av tjänster, där det i 
många fall handlar om att personer med viss kompetens behöver resa mellan 
olika länder. 
 
• En 10-procentig ökning av antalet direktavgångar sammanhänger 
med en ökning i import och export av tjänster på ungefär 2 procent. 
Effekten på varuhandeln är ungefär en tredjedel så stor (0,6 procent). 
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• På branschnivå är de internationella direktlinjerna mycket betydelsefulla 
för vissa tjänstebranscher. En tänkt 10-procentig ökning av antalet 
direktavgångar motsvarar drygt 5 procents högre tjänsteexport inom hotell- och 
restaurangbranschen och inom kultur och nöjen. 
För IT och programmering är motsvarande siffra omkring 3 procent, medan 
siffran för tillverkningsindustrin är knappt 2 procent. 
 
Studier 
Ett område i flyglitteraturen (Flyget och företagen av Shon Ferguson och Rikard 
Forslid, SNS) gäller huvudkontorens lokalisering. Ett antal studier har funnit att 
en större flygplats är en viktig faktor när koncerner väljer var de placerar sitt 
huvudkontor. Strauss-Kahn och Vives (2009), som analyserar lokaliseringen av 
huvudkontor i USA, finner att sannolikheten att ett företag lägger sitt 
huvudkontor i en stad ökar kraftigt om staden har en flygplats som kan 
karakteriseras som ett stort eller litet flygnav (så kallad hubb). Bel och Fageda 
(2008), som använder europeiska data, finner att internationella direktlinjer är 
en viktig faktor för lokaliseringen av företagens huvudkontor. Deras resultat 
indikerar att en 10-procentig ökning av direktlinjerna skulle leda till 4 procents 
fler huvudkontor i regionen. 
 
Ett annan kapitel av ”Flyget och företagen” fokuserar på betydelsen av affärs- 
och turistresandet för att bygga internationella nätverk och för att minska 
informationsbarriärer mellan länder. Poole (2010) använder förändringarna i de 
amerikanska visumreglerna för att identifiera effekten av affärsresandet på den 
amerikanska utrikeshandeln. Hon finner att 10 procents ökning i antalet 
inresande affärsmän från ett visst land leder till ungefär 1 procents ökad export 
från USA till landet i fråga. Yilmaz kuday och Yilmazkuday (2014) använder data 
från 433 städer i 114 länder. De finner att en direkt flygförbindelse kompenserar 
för 10 procent av den handels kostnad som uppkommer när en vara korsar en 
nationsgräns. Det finns också ett antal tidigare studier med liknande resultat 
som använder australiensiska data, som analyserar effekterna av turistresandet 
mellan Mexiko och Arizona och som använder data på affärsresandet mellan de 
amerikanska delstaterna. 
 
Ett antal studier behandlar flygplatsernas betydelse för regional ekonomisk 
utveckling. I detta fall är det särskilt tydligt att orsakssambandet skulle kunna 
vara det omvända. Brueckner (2003) använder de amerikans ka flygplatsernas 
status som hubb och hur centralt de är belägna i USA som instrument. Han finner 
att en 10-procentig ökning av passagerarantalet leder till 1 procents ökning i den 
totala regionala sysselsättningen, och att tjänstesektorn står för den största 
ökningen. 
 
Blonigen och Cristea (2012) använder avregleringen av den amerikanska 
flygmarknaden, som beslutades 1978, som ett naturligt experiment. De finner att 
ökande passagerartal på flygplatserna i USA har en stark kausal effekt på den 
regionala tillväxten, och de uppskattar att knappt 12 procent av 
befolkningstillväxten i de undersökta regionerna under perioden 1969–1991 
orsakades av den ökade flygtrafiken. Button och Yuan (2013) finner att 
flygplatserna i USA leder till regional tillväxt i den meningen att de föregår 
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tillväxten11. Sheard (2014), slutligen, använder en plan för flygplatser från 1944 
som instrument för dagens flygplatser i USA. Han finner att den del av 
tjänstesektorn som producerar tjänster som kan handlas internationellt 
(dataprogram med mera) gynnas av flygplatser, men att den totala 
sysselsättningen i regionen förblir opåverkad. 

Projektbeskrivning 
Projektet ska samla information, beskriva nuläget samt skapa en grund för 
kommande masterplan som beskriver Luleås erbjudande kopplat till Luleås 
vision 2050 och dess definierade tillväxtområden. 
 

Syfte 
Syftet med projektet är att öka regionens konkurrenskraft genom ett 
tydliggörande av vad vi måste fokusera på för att skapa fler etableringar i 
Regionen och utveckla befintliga verksamheter. Vidare ska detta paketeras för 
att finnas med i säljportföljen som ett marknadsmaterial för proaktivt 
etableringsarbete.  
Norra Sverige ska uppfattas som ett självklart alternativ för etablering av 
verksamhet inom transport och logistiksektorn eller närliggande områden. 
 
Efter Fas 1 ska projektgruppen kunna beskriva regionens marknads-
förutsättningar för att inneha en tydlig marknadsposition inom något av 
områdena:  
 

 
 
 
 

Mål  
Projektet ska under Fas 1: 
 

 Kartlägga och analysera marknadspotentialen. 
 Påbörja utredningen och pakteteringen av Luleå airportområdet. I syfte 

att förkorta processen till ett komplett erbjudande att ta ut på marknaden 
under Fas 2.  
 

Skapa en masterplan för Luleå Airport Citys marknad- och tillväxtområden. 
Genom att använda sig av nya verktyg och uppdaterade unika argument ska 
paketeringen av våra områden hålla världsklass. 
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Metod 
I en oförutsägbar omvärld måste förbättringar och förändringar tillkomma 

under projektet vilket gör erbjudandet bättre och sannolikheten till en etablering 

större. Projektet kommer därför att fortsätta att utveckla regionens 

framgångsrika investeringsfrämjande arbete.  

 
Produktutveckling för erbjudanden kommer att t.ex. innehålla: 

 Logistiklösningar 

 Infrastruktur för områden/planer och tillstånd 

 Användningsområden respektive avgränsningar 

 Distributionskedja/multimodala transporter  

 Inventera leverantörer/aktörer 

 Accessmodell för internationella transporter 

 Innovationsmiljöer och kompetens 

 

Projektet utgår från marknadens behov som avgör hur erbjudandet utformas.  Därför 

blir närvaro på marknaden avgörande för vilka paketeringar och prioriteringar som 

ska koordineras till ett attraktivt erbjudande.  

 

 
 

 

Målgrupp 
Målgruppen är internationella och nationella företag med tillväxt och 
expansionsplaner inom sektorerna: flygindustrin, logistiksektorn, utbildning – 
tekniskt underhåll, samt transportsektorn. 
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Projektorganisation 
Luleå Näringslivs projektledare håller i Masterplanen och utformningen av 
styrgruppen. 
 
Projektledaren är ansvarig för att leverera projektet, men kommer att behöva ta 
andra resurser i anspråk.  
 
I den mån övrig kompetens behöver tillföras får denna köpas in efter behov inom  
gällande budgetramar. 
 
Projektet kommer för övriga tjänster som ekonomi, kommunikation etc., att 
använda sig av Luleå Näringslivs befintliga resurser.  

Praktiska parametrar  

Tidsplan och aktiviteter 
Investeringsfrämjande arbete är ofta en process över längre tid präglat av stor 
osäkerhet och riktning men med ett möjligt extremt utfall vad gäller tillväxt. 
Projektet är därför indelat i två tidsperioder samt ett års efterföljande option på 
förlängning då samtidigt uthålligheten är avgörande för resultat.  
 
Fas 1: Marknadspositionering  9 mån 2017  
Fas 2: Etableringsprocess  24 mån 2018-2020 
Efterföljande option   12 mån 2020-2021 
 
Projektet syftar till att efter Fas 1 inneha en tydlig marknadsposition och 
indikering av verksamhet etablering inom något av prioriterade områden. 
Beslut om Fas 2 sker endast om Fas 1 uppvisar tillräcklig måluppfyllelse. 
Som naturlig följd infaller bara optionen om behov finns efter Fas 2.  
 
Denna ansökan omfattar bara Fas 1 men vill med tydlighet visa finansiärer om 
vikten av ett långsiktigt engagemang vid framgångsrikt utfall.  
 
 

Tid Aktivitet 

2017 Projektstart 

Maj -17 Sammansättning styrgrupp. Styrgruppsmöte. Direktiv. 

 Admin/rutiner 

 Rekrytering/upphandling ev konsulter/projektledare 

 Bildande av referensgrupp/advisory board 

Maj 17- 
Dec 17 

Bygga relationer och erbjudanden med regionala, nationella och 
internationella aktörer. 

 Marknadsföring 

Maj -17 
Dec -17 

Upprätta marknadskommunikation från Luleåregionen för 
nationell samt internationell marknad  
 

Maj -17 
Dec -17 

Bygga relationer och erbjudanden med regionala, nationella och 
internationella flygindustrin, logistiksektorn, utbildning – tekniskt 
underhåll, samt transportsektorn. 
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 Utvärdering  

Nov -18 Analys av måluppfyllelse 

Nov-dec 
-17 

Ny reviderad projektansökan vid positivt resultat  
24 mån.  

 
 

Hanteras genom samverkan i pågående strukturfondsprojektet ”Fler internationella 
affärer till Norrbotten” 
 

 Klusterutveckling  

Juni -17 Kontinuerlig analys och segmentering av potentiella marknader  

Juni -17 
Dec -17 

Kontinuerlig klusterutveckling resurser och infrastruktur i norra 
Sveriges (med tyngdpunkt Norrbotten och deltagande kommuner) 

Juni -17 
Dec -17 

Paketera erbjudanden från norra Sveriges (med tyngdpunkt 
Norrbotten och deltagande kommuner) för internationell samt 
nationell marknad 

Juni -17 
Dec -17 

Koordinera norra Sveriges (med tyngdpunkt Norrbotten och 
deltagande kommuner) och Sveriges investeringsfrämjande arbete 

 

Resultat/måluppfyllelse 
Uppföljning av projektet sker i form av mätning av måluppfyllelse för de 
övergripande mål som presenteras i detta dokument. Då projektet har en agil 
form ansvarar projektledningen för att definiera och följa upp ytterligare 
nedbrutna kvantitativa mätetal. 
 
Förväntat resultat vid projektavslut Fas 1. 
 
Projektet har stärkt regionens kunskaper inom: 
- flygindustrin  
- logistiksektorn  
- utbildning – tekniskt underhåll 
- transporter av gods och människor 
 
 
 

Hållbar tillväxt utifrån perspektiven jämställdhet, integration 
och mångfald samt miljö 

 
Projektets insatser riktas till både kvinnor och män. Dessa ska vara 
representerade i styrgrupp och referensgrupp och särskilda insatser planeras i 
projektet för att främja ett ökat deltagande av kvinnor vilket också framgår av 
aktivitetsplan. Då projektet har en stark internationell prägel finns stora vinster 
att medvetet arbete med integration och mångfald. Projektet har därför ett 
mångfaldsperspektiv med i planering och genomförande. Projektets insatser och 
aktiviteter har goda förutsättningar att påverka den globala miljön positivt 
eftersom stora besparingar avseende bränleåtgång och därigenom CO2 utsläpp 
kan uppnås på kort och lång sikt. De erbjudanden som tas fram kommer alla vid 
utfall att minska eventuell negativ påverkan på miljön.  
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Budget  
 

Kostnad 
2017 

Projektledning 100 000 
Inko p av 
specialkompetens inom 
respektive omra de. 
Flygindustrin, 
logistiksektorn, utbildning 
– tekniskt underhåll, samt 
transportsektorn 

650 000 

Resor 130 000 
Admin 20 000 
Total 900 000 

 
 

Finansiering 

2017 

Region Norrbotten 200 000 
Luleå Kommun  500 000 
Luleå Näringsliv 200 000 
Försvarsmakten ( F21 ) 50 000 
Trafikverket 50 000 
Swedavia 100 000 
Total Fas1 1 100 000 
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Strategi mot våldsbejakande extremism
Ärendenr 2017/337-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta strategin mot våldsbejakande 
extremism.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga former av uttryck för våldsbejakande extremism är ett hot mot 
demokratin, en fara både för samhällets stabilitet och för individens frihet. 
Luleå kommuns främsta uppgift för att motverka att våldsbejakande 
extremism uppstår är genom förebyggande arbete så att unga inte hamnar i 
utanförskap och riskerar att dras in i dessa miljöer.

I strategin föreslås att det övergripande målet tar sikte på att vi tillsammans 
ska förebygga att barn, unga eller unga vuxna söker sig till olika former av 
våldsbejakande extremism. Genom främjande och förebyggande arbete 
stärker vi individen och samhället.
Förslaget till strategi mot våldsbejakande extremism har utarbetats av en 
arbetsgrupp sammansatt av representanter från berörda förvaltningar där 
kommundirektörens stab för kvalitet & samhällsutveckling samordnat arbetet. 
Initialt medverkade även Polisen. 

Kulturnämnden, fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildnings-
nämnden, samt arbetsmarknadsförvaltningen, räddningstjänsten, 
personalkontoret, IT-kontoret och kommunikationskontoret har getts 
möjlighet att lämna yttrande på förslaget. De yttranden som lämnats har 
beaktats och vissa ändringar har gjorts i förslaget, främst i syfte att öka 
tydligheten och bredda förståelsen av strategins innehåll.

Beskrivning av ärendet
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller 
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar 
våld för att uppnå ett ideologiskt mål. I Sverige ses tre grupperingar, den 
våldsbejakande vit makt-miljön, den vänsterautonoma miljön samt den 
islamistiska extremistmiljön. Våldsbejakande extremism kan ta sig i uttryck i 
en enskild individs agerande, men extremismen kan också leda till social oro 
som till exempel kan manifesteras genom våldsamma upplopp. För att 
säkerställa att våldsbejakande extremism inte får fäste i Luleå måste en 
struktur och beredskap finnas på alla nivåer i den kommunala organisationen. 
Det ska vara tydligt vem som gör vad och hur ansvaret fördelas. I förslaget till 
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strategi mot våldsbejakande extremism beskrivs ansvaret genom tre nivåer – 
strategisk, taktisk och operativ.

Socialnämnden framför i sitt yttrande att strategin bör utformas med en högre 
grad av konkretion. Under arbetet med att ta fram strategin diskuterades 
nivån på dokumentet under flera sammanträden. Efter omsorgsfullt 
övervägande valde arbetsgruppen slutligen en övergripande ansats då 
dokumentet är kommunövergripande och beslutsinstansen är kommun-
fullmäktige. De detaljerade och mer ”handfasta” skrivningarna ska enligt 
förslaget omhändertas genom att riktlinjer och rutiner för respektive 
förvaltning utarbetas. 

Samtliga remissinstanser som lämnat yttrande har haft synpunkter rörande 
förslaget om riktlinjer. Socialnämnden önskar en tydligare skrivning rörande 
politikens medverkan gällande beslutet om riktlinjer. Då beslutsnivån för 
förvaltningars riktlinjer skiljer sig åt i nämnderna (i vissa fall beslutas de av 
förvaltningschef och i andra av nämnden) anser kvalitet & samhällsutveckling 
att den på sidan 10 föreslagna formuleringen om att riktlinjer ska utformas bör 
stå kvar.  

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att samordningsuppdraget för att ta 
fram riktlinjerna ska ges till kommundirektörens stab för kvalitet & 
samhällsutveckling. Kvalitet & samhällsutveckling kommer enligt förslaget till 
strategi att stötta arbetet, men bedömer att arbetet med riktlinjerna ligger på 
taktisk nivå och därför ska genomföras på respektive förvaltning. 
Fritidsnämnden trycker på vikten av att de riktlinjer som tas fram av 
förvaltningarna ska harmonisera. Kvalitet & samhällsutveckling har samma 
uppfattning och anser att det åligger varje förvaltning att driva och genomföra 
arbetet. För att säkerställa att riktlinjernas slutliga innehåll harmonierar 
behöver nyckelpersonerna från de olika förvaltningarna träffas. I strategin 
föreslås därför att ledningsgruppen Vi6 ska utse en av nyckelpersonerna som 
sammankallande med uppdrag att kalla till och dokumentera möten mellan 
berörda förvaltningar.

Vidare förespråkar barn- och utbildningsnämnden att det ska tydliggöras att 
strategin även gäller vuxna. Utgångspunkten när förslaget till strategi togs 
fram var att kommunens uppdrag ligger inom det främjande och 
förebyggande arbetet. Detta arbete riktas primärt till barn och unga, vilket i 
Luleå innebär individer upp till 30 år. Enligt Nationella samordnaren är en 
stor del av de som väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistmiljöer 
ungdomar eller unga vuxna varför kvalitet & samhällsutveckling anser att 
strategin omfattar målgruppen.  
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Slutligen har kvalitet & samhällsutveckling i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens beslut tagit bort formuleringen ”Våldsbejakande 
extremism är idag inte någon stor fråga i Luleå” på sidan 8. 

Övriga remissinstanser har valt att avstå från att lämna något yttrande.

Beslutsunderlag
 Luleå kommuns strategi mot våldsbejakande extremism
 Fritidsnämndens protokoll 
 Socialnämndens protokoll 
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sara Palmman
Samhällsstrateg Demokrati

Beslutet skickas till
Kulturnämnden
Fritidsnämnden
Socialnämnden
Barn-och utbildningsnämnden
Berörda kontor på kommunledningsförvaltningen
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Luleå kommuns strategi mot 
våldsbejakande extremism
Luleå kommun är en trygg kommun att leva i, med mål om ett jämlikt sam-
hälle där alla är delaktiga och inkluderade. 

Vi lever i en globaliserad värld och varken Luleå eller någon annan kom-
mun är isolerad från det som sker i omvärlden. Den senaste tioårsperioden 
har utvecklingen i världen omkring oss inneburit att yttringar med inslag 
av våldsbejakande extermism har ökat. Därför är det viktigt att det även i 
Luleå finns en handlingsberedskap och en strategi för hur våldsbejakande 
extremism ska motverkas.

I den nationella strategin mot våldsbejakande extremism beskrivs tre 
dimensioner – främjande, förebyggande och förhindrande. Kommunernas 
ansvar och uppgifter finns framförallt inom den främjande och förebyggan-
de dimensionen. Fokus för arbetet i Luleå kommun är att den kommunala 
förvaltningen ska samverka internt, men också med externa aktörer, för att 
förebygga att unga hamnar i utanförskap. Tyngdpunkten ska ligga på det 
främjande arbetet – alltså att bygga på det som redan fungerar.

Yvonne Stålnacke   Maritha Meethz
Kommunstyrelsens ordförande Kommunfullmäktiges ordförande
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Vad är våldsbejakande extremism?
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier 
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som 
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. I Sverige ses tre gruppering-
ar, den våldsbejakande vit makt-miljön, den vänsterautonoma miljön 
samt den islamistiska extremistmiljön. Våldsbejakande extremism kan ta 
sig i uttryck genom en enskild individs agerande, men extremismen kan 
också leda till social oro som till exempel kan manifesteras genom våldsam-
ma upplopp. 

Samtliga former av uttryck för våldsbejakande extremism är ett hot mot de-
mokratin, en fara för samhällets stabilitet och individens frihet.  Inom samt-
liga extremistmiljöer finns individer som kan utgöra hot för andra. Hotet 
är dock inte så stort att det demokratiska statsskicket i Sverige riskerar att 
rämna, men det finns tendenser som kan innebära utmaningar i framtiden. 

För att förhindra att våldsbejakande extremistmiljöer får fäste, eller att 
individer lockas till att delta, är det angeläget att samhällets institutioner 
arbetar långsiktigt och förebyggande med ett främjande arbetssätt – alltså 
genom att bygga på det som redan fungerar. För att lyckas krävs ett väl 
fungerande samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. 

Våldsbejakande extremism 
Bejaka och bruka våld som 
medel för att förverkliga extrema 
ideologiska åsikter och idéer. 
Gemensamt för miljöerna är hatet 
och våldet. Det som skiljer dem åt 
är ideologierna. 
Källa: Nationella samordnaren mot 
extremism

Social oro 
Handlingar som ungdoms-
grupperingar visar i form av 
anlagda bränder, skadegörelse, 
våldsamma upplopp, stenkastning 
samt hot och våld mot polis, 
brandkår, kommunala färdmedel 
eller andra företrädare för samhället 
Källa: Polisens metodhandbok

Autonoma miljön
Nätverk, grupper 
och individer med 
antidemokratiska 
vänsterextrema åsikter 
som visat sig beredda 
att använda hot eller 
våld för att nå sina 
politiska syften, det 
vill säga ett samhälle 
utan statsapparat eller 
marknadsekonomi.

Vit makt 
Organisationer, nätverk, 
grupper och individer 
med högerextrema och 
rasideologiska åsikter 
som visat sig beredda att 
använda hot eller våld 
för att nå sina politiska 
syften, det vill säga i 
första hand ett etniskt 
homogent Sverige. 

Islamistisk extremism 
Organisationer, nätverk, 
grupper och individer 
som anser sig stå för den 
enda sanna tolkningen av 
islam och är beredda att 
använda hot eller våld för 
att uppnå ett islamistiskt 
styre. 
Källa: Våldsbejakande 
islamistisk extremism i 
Sverige, SÄPO
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Så här gör vi i Luleå kommun
Den främsta uppgiften för Luleå kommun i arbetet mot våldsbejakande 
extremism är att arbeta förebyggande så att unga inte hamnar i utanförskap 
och riskerar att dras in i dessa miljöer. Här har barn- och utbildningsför-
valtningen, socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen ett bety-
dande ansvar. Då det i hög grad handlar om främjande förhållningssätt är 
även det arbete som sker inom fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen 
av stor betydelse. 

Främjande och förebyggande arbete
Luleå kommuns främjande och förebyggande insatser drivs på olika nivåer 
och arbetssättet beskrivs ofta i form av en pyramid i tre nivåer.
 

Åtgärdande

Förebyggande

Främjande

Basen i pyramiden utgörs av det främjande arbetet, det 
vill säga insatser som omfattar samhällets alla med-
borgare, men framförallt barn och unga. Detta är en del 
av det dagliga arbetet i skolan, i fritidsverksamheter 
och i föreningar. Det lägger grunden för en god miljö 
och uppväxt för barn och unga och gör samhället mot-
ståndskraftigt mot angrepp på demokratin. 

Barn och unga
I Luleå kommun används följande 
åldersindelningar, barn 0-12 år, 
unga 13-20 år, unga vuxna 21-30 år.
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Det finns olika typer av oroande tecken som pekar på 
att de främjande insatserna behöver stärkas i ett bo-
stadsområde, en stadsdel eller i en kommun. Exempel 
kan vara att:

• många ger uttryck för en känsla av otrygghet
• många känner och visar bristande tillit till varandra 

och till samhället
• det förekommer våld, skadegörelse eller annan 

kriminalitet som riktar sig till specifika institutioner 
eller grupper av människor

• många upplever sig diskriminerade eller orättvist 
behandlade

• vissa individer eller grupper stöts bort.

Pyramidens mitt utgörs av förebyggande insatser och 
riktas mot specifika problem eller unga i riskgrupper. 
Signaler att uppmärksamma kan vara uttryck för olika 
konspirationsteorier, hat mot bestämda grupper, att det 
är rätt att använda våld för att protestera, eller att indi-
viden lämnar gamla vänner och slutar med sina tidiga-
re fritidsintressen.  Skolpersonal, socialarbetare, poli-
ser och andra som samverkar lokalt verkar på denna 
nivå. Insatserna innebär riktat stöd och rådgivning till 
individer i risk för framtida ohälsa eller utanförskap. 
Insatserna är av förebyggande eller tidig karaktär. En 
viktig framgångsfaktor är, precis som vid de främjande 
insatserna, att arbetet bedrivs gemensamt över förvalt-
nings- och myndighetsgränser.

Överst i pyramiden finns de åtgärdande insatserna 
som riktas till individer med en identifierad och ofta 
också etablerad problematik som kräver vård- och 
behandlingsinsatser. Individen uppvisar också tecken 
på radikalisering som kan vara allt från att läsa böcker, 
besöka hemsidor, eller se film med våldsbejakande ex-
tremistiskt budskap, byta klädstil och umgänge till att 
vara inblandad i kriminalitet eller annan typ av allvarligt riskbeteende. 

Tecken som pekar på en möjlig koppling till våldsbejakande extremism i 
ungdomsmiljöer kan visa sig genom ett förändrat beteende på såväl indi-
vid- som på kollektiv nivå. Det förändrade beteendet uttrycks ofta genom 
synliga tecken som är möjliga att uppfatta av vuxna som träffar unga i sin 

Främjande
Riktas till alla individer. Insatserna 
ska främja en positiv utveckling 
och öka individers skydd mot 
svårigheter, istället för att fokusera 
på risk. Främjande arbete handlar 
om att stärka/bevara det som redan 
fungerar. 

Förebyggande 
Generella eller riktade insatser 
till individer eller grupper som 
exponeras för en eller flera 
riskfaktorer. Syftet är att förhindra en 
negativ utveckling samt att förhindra 
att problem uppstår eller förvärras.

Åtgärdande
Fokus ligger på de individer som 
har identifierats med allvarliga 
problem. 

Anställda som ser signaler som 
tyder på radikalisering i riktning 
mot våldsbejakande extremism 
ska alltid kontakta sin närmaste 
chef. Det gäller såväl i individfall 
som i fall som berör gäng/grupper. 
Vid hot och akuta risksituationer 
har Luleå kommuns anställda 
rutiner för hur detta ska hanteras 
(se Intranätet: Styrning & ledning/ 
Kris & säkerhet/Risk & säkerhet/ 
Hot/Informationsfoldern Personlig 
säkerhet).
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vardag. Att en individ eller en grupp unga uppvisar ett eller flera av dessa 
tecken betyder inte automatiskt att de är på väg att radikaliseras, men det 
kan vara anledning till att närmare undersöka situationen i syfte att bättre 
kunna bedöma om ytterligare insatser är nödvändiga.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tagit fram 
ett utbildningsmaterial kallat Samtalskompassen. Materialet syftar till 
att förebygga radikalisering hos unga genom att, med hjälp av stödjande 
och förebyggande samtal, stärka ungas motståndskraft mot extrema bud-
skap och erbjuda andra vägar till inflytande. Utöver dialogstöd innehåller 
materialet också fakta om våldsbejakande extremism som fenomen. Sam-
talskompassen är direkt riktad de yrkesgrupper (till exempel socialse-
kreterare, lärare, fritidsledare, närpoliser, kuratorer, fältassistenter, skol-
sköterskor eller ungdomsledare) som kan möta personer i riskzonen för 
radikalisering. 

Länk till Samtalskompassen: 
samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se

 

Övergripande mål för Luleå kommun
Tillsammans ska vi förebygga att barn, unga eller unga vuxna söker sig 
till olika former av våldsbejakande extremism. Genom främjande och 
förebyggande arbete stärker vi individen och samhället.

För att nå detta ska: 

• berörda förvaltningar upprätta riktlinjer och rutiner för hur arbetet mot 
våldsbejakande extremism ska bedrivas inom berörda verksamheter 

• strategi, riktlinjer och rutiner vara väl kända hos berörda förvaltningar
• enskilda som riskerar att rekryteras till någon form av våldsbejakande 

extremism fångas upp och ges stöd i så tidigt skede som möjligt för att 
bryta en negativ utveckling

• anhöriga och närstående i behov av hjälp och stöd få tydlig och lättill-
gänglig information om var de kan vända sig vid oro. 

• berörda förvaltningar utreda förutsättningarna för hur det operativt fö-
rebyggande arbetet på stadsdelsnivå kan organiseras för att säkerställa 
att barn och unga i riskzon fångas upp.
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Ansvarsfördelning 
I arbetet mot våldsbejakande extremism är det helt avgörande att sam-
verkan mellan olika aktörer fungerar. De organ som framförallt berörs är 
skola, socialtjänst, räddningstjänst, fritidsgårdar, polis, områdesgrupper 
samt olika sammanslutningar inom det civila samhället med fokus på de 
grupper som finns nära barn, unga och dess vårdnadshavare. 

För att säkerställa att extremismen inte får fäste i Luleå måste en struktur 
och beredskap finnas på alla nivåer i den kommunala organisationen. Det 
ska vara tydligt vem som gör vad och hur ansvaret fördelas. I denna stra-
tegi beskrivs ansvaret genom tre nivåer – strategisk, taktisk och operativ. 
Begreppen kan förklaras enligt följande:

• Strategisk: Styrning ur ett helhetsperspektiv 
• Taktisk: Ansvar för genomförande av delar i en helhet 
• Operativ: Genomföra aktiviteterna i sitt dagliga arbete 

Alla nivåerna är beroende av varandra och kommunikationen måste ström-
ma fritt åt båda håll genom samtliga tre nivåer för att målen ska nås. 

Organisation för arbete mot 
våldsbejakande extremism
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Strategisk nivå
Ledningsgruppen Vi6 utgör den arena som på strate-
gisk nivå ska styra och följa upp arbetet mot våldsbeja-
kande extremism. Gruppen leds av förvaltningschefen 
för fritidsförvaltningen och består i övrigt av chefen för 
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
kulturförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen samt 
biträdande kommundirektör.

Ledningsgruppen Vi6 ger en av förvaltningarnas nyck-
elpersoner ett samordnande uppdrag i arbetet med att 
ta fram riktlinjer mot våldsbejakande extremism. Upp-
draget innebär att sammankalla, leda och dokumentera 
möten i syfte att säkerställa att de riktlinjer som tas fram 
inom respektive förvaltning samspelar. Arbetet stöttas av kommundirektö-
rens stab för kvalitet & samhällsutveckling som även rapporterar till led-
ningsgruppen hur arbetet fortlöper och hur riktlinjer och rutiner fungerar. 

Ledningsgruppen Vi6 ska utreda förutsättningarna för hur det operativt 
förebyggande arbetet på stadsdelsnivå kan organiseras för att säkerställa 
att barn och unga i riskzon fångas upp.
Årligen, eller vid behov, ska ledningsgruppen informera kommundirektö-
rens ledningsgrupp, kommunstyrelsen samt trygghets- och folkhälsorådet.

Det strategiska arbetet sker även via kommundirektörens stab för kvalitet 
& samhällsutveckling som på övergripande nivå följer utvecklingen gällan-
de våldsbejakande extremism. Årligen eller vid behov rapporteras utveck-
lingen till ledningsgruppen Vi6. Staben för kvalitet & samhällsutveckling 
ska tillsammans med nyckelpersonerna på taktisk nivå vid behov initiera 
och samordna utbildningsinsatser på kommunövergripande nivå.

Ur perspektivet att skydda allmänheten från fara har säkerhets-
avdelningen inom räddningstjänsten en central roll. Avdelningen har en 
stödjande, rådgivande och samordnade roll inom området social oro och i 
de mer akuta delarna även i arbetet mot våldsbejakande extremism. Avdel-
ningen ska vid behov presentera aktuell lägesbild för Vi6. Säkerhetsavdel-
ningen är även kommunens kontakt med polisen respektive SÄPO.
 

Vi6 ledningsgrupp
Samverkansarena för kommun-
övergripande frågor som rör barn 
och unga. Vi6 leds av chefen för 
fritidsförvaltningen och består 
i övrigt av chefen för barn- 
och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, kultur-
förvaltningen, arbetsmarknads-
förvaltningen samt biträdande 
kommundirektör.
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Taktisk nivå
Arena för samverkan på taktisk nivå är respektive för-
valtning där förvaltningschefen är ytterst ansvarig.

På taktisk nivå ska: 

• riktlinjer som konkretiserar strategin utformas
• en eller flera nyckelperson/personer som har fördju-

pad kunskap och utbildning inom våldsbejakande 
extremism identifieras

• nyckelpersonen/personerna vara uppdaterade inom 
området och ge vägledning till förvaltningens verk-
samheter. Nyckelpersonen/personerna samverkar 
med centrala funktioner samt med verksamheter 
såväl internt som externt. Detta gäller både i före-
byggande och i akuta lägen. 

En av förvaltningarnas nyckelpersoner ges av Vi6 ett 
samordnande uppdrag i arbetet med att ta fram riktlin-
jer mot våldsbejakande extermism. Uppdraget innebär 
att sammankalla, leda och dokumentera möten i syfte att säkerställa att de 
riktlinjer som tas fram inom respektive förvaltning samspelar.  Arbetet stöt-
tas av kommundirektörens stab för kvalitet & samhällsutveckling som även 
rapporterar till ledningsgruppen hur arbetet fortlöper och hur riktlinjer och 
rutiner fungerar. 

På taktisk nivå stödjs arbetet av kommunledningsförvaltningen som tar 
fram en strategi för intern och extern kommunikation gällande våldsbeja-
kande extremism. En viktig del i arbetet är spridning av konkreta råd om 
var oroliga vårdnadshavare, släktingar och vänner kan vända sig.

Operativ nivå
Den operativa nivån innefattar verksamheter där anställda i sin dagliga 
verksamhet möter grupper eller individer och kan se tecken på radikalise-
ring. På den operativa nivån är enhets- eller avdelningschef ytterst ansvarig 
och ska säkerställa att det finns kända rutiner för hur anställda inom sin 
verksamhet ska agera i situationer som rör våldsbejakande extremism.  

Ledningsgruppen Vi6 ska utreda förutsättningarna för hur lokal samverkan 
mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, fritidsför-
valtningen, arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen och polisen 
kan utformas. Syftet med lokal samverkan på operativ nivå är att säkerstäl-
la att barn och unga i riskzon fångas upp.

Strategisk 
Inriktad på grundläggande 
frågor, som långsiktig utveckling 
och anpassning till kommande 
förändringar i förutsättningarna. 
Principiell och översiktlig nivå. 

Taktisk 
Vad som ska göras i den närmaste 
framtiden ur ett allmänt och 
översiktligt perspektiv. En årsbudget 
är ett exempel på en taktisk plan. 

Operativ 
Handlingsinriktad med fokus på 
vad som ska göras nu och i den 
närmaste framtiden, på konkret och 
detaljerad nivå. 
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Samverkan med externa aktörer
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism poängterar att 
avgörande för ett framgångsrikt arbete mot våldsbejakande extremism är 
att kommunen samverkar, inte bara internt, utan även med externa aktörer. 
I Luleå kommun finns många olika former för samverkan och utifrån de tre 
nivåerna kan följande exempel ges: 

Strategisk nivå
Trygghets- och folkhälsorådet har en samlande funktion i kommunens 
trygghets- och brottsförebyggande arbete och en organiserad samverkan 
med Polisen och Region Norrbotten. 

Taktisk nivå
Att föra kontinuerlig dialog om våldsbejakande extremism med det civila 
samhällets organisationer är viktigt. Dialogen förs med fördel inom ramen 
för den befintliga strukturen, till exempel via lokala idrottsföreningar, tros-
samfund eller andra ideella organisationer.

Operativ nivå
En tydlig struktur för samverkan för förebyggande och främjande arbete på 
en verksamhetsnära och operativ nivå saknas i nuläget. Ledningsgruppen 
för Vi6 föreslås därför få i uppdrag att ta fram samverkansformer mellan 
kommunen och externa aktörer – främst polisen.  

Mer läsning

Nationell strategi mot 
våldsbejakande extremism
www.regeringen.se

Samtalskompassen 
samtalskompassen.
samordnarenmotextremism.se

Personlig säkerhet 
Intranätet: Styrning & ledning/ 
Kris & säkerhet/Risk & säkerhet/ 
Hot/Informationsfoldern Personlig 
säkerhet
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Luleå kommun 2017
www.lulea.se
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2017-04-27

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 76

Remiss - Luleå kommuns strategi mot våldsbejakande 
extremism
Ärendenr 2017/86-1.3.1.3

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ställer sig bakom intentionerna i den föreslagna strategin och 
anser att organisering under Vi6 är ett bra sätt att samordna arbetet både 
internt och externt. Nämnden vill ha en tydligare skrivning kring politikens 
medverkan främst då det gäller beslut om riktlinjer. Vidare anser 
socialnämnden att det finns ett behov av ökad tydlighet i strategin och att den 
utformas på ett mer konkret sätt, särskilt när det gäller förslaget om 
övergripande mål. 

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-04-19 föreslå socialnämnden 
besluta anta yttrandet som sitt eget.

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

Beslutsunderlag
 Remissvar
 Tolv rekommendationer från nationell samordnare

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-04-19

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 57

Remiss - Luleå kommuns strategi mot våldsbejakande 
extremism
Ärendenr 2017/63-1.3.1.3

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande över Luleå 
kommuns strategi mot våldsbejakande extremism. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har skickat en remiss över Luleå kommuns 
strategi mot våldsbejakande extremism till barn- och utbildningsnämnden, 
fritidsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden samt 
arbetsmarknadsförvaltningen, räddningstjänsten, personalkontoret, it-
kontoret och kommunikationskontoret. 

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun har tagit fram en strategi mot våldsbejakande extremism. 
Fritidsförvaltningen har deltagit i förarbetet och tydliggjort vikten av det 
främjande arbetet på exempelvis fritidsgårdar. Fritidsförvaltningen tycker det 
är bra med en samlad strategi mot våldsbejakande extremism. Strategin är 
tydlig och formulerad på rätt nivå. Fokus är på att unga inte ska hamna i 
utanförskap och riskera att dras in i våldsbejakande miljöer. För att nå det 
övergripande målet föreslås berörda förvaltningar att upprätta riktlinjer som 
konkretiserar arbetet. Fritidsförvaltningen är mån om att dessa ska vara 
gemensamma för kommunens verksamheter, så att arbetet inom respektive 
verksamhet harmoniserar med varandra. Strategin innehåller även 
beskrivningar av organisation, så som bland annat ledningsgruppen Vi-6 och 
säkerhetsavdelningen inom räddningstjänsten. Ansvarsfördelning är 
föränderlig och kan göra att strategin inom kort behöver uppdateras. Vid den 
slutgiltiga översynen bör andra formuleringar övervägas. 

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att godkänna förslag till 
yttrande över Luleå kommuns strategi mot våldsbejakande extremism.

Arbetsutskottet föreslår 2017-04-05 att fritidsnämnden beslutar att godkänna 
förslag till yttrande över Luleå kommuns strategi mot våldsbejakande 
extremism.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-04-19

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Yttrande över Luleå kommuns strategi mot 

våldsbejakande extremism, 2017-03-16.
 Remiss – Luleå kommuns strategi mot våldsbejakande extremism 

(bilaga)
 Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-04-05, § 26

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 65

Remiss av Luleå kommuns strategi mot våldsbejakande 
extremism
Ärendenr 2017/134-1.3.1.3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna strategi mot 
våldsbejakande extremism med följande kompletteringar: 
 Den nyckelperson som får ett samordnande uppdrag i arbetet med att ta 

fram riktlinjer mot våldsbejakande extremism ska tillhöra Kvalitets och 
samhällsutveckling

 Tydliggöra att strategin gäller även vuxna
 Ta bort följande på sidan 8: ”Våldsbejakande extremism är idag inte 

någon stor fråga i Luleå, men”

Reservation
Joel Nordström (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Sammanfattning av ärendet
Det är en globaliserad värld och varken Luleå eller någon annan kommun är 
isolerad från det som sker i omvärlden. Utvecklingen i omvärlden har under 
den senaste tioårsperioden inneburit att yttringar med inslag av 
våldsbejakande extremism har ökat. Det är därför viktigt att det även i Luleå 
finns en handlingsberedskap och en strategi för hur våldsbejakande 
extremism ska motverkas. 

I den nationella strategin mot våldsbejakande extremism beskrivs tre 
dimensioner – främjande, förebyggande och förhindrande. Kommunernas 
ansvar och uppgifter finns framförallt inom den främjande och förebyggande 
dimensionen. Fokus för arbetet i Luleå kommun är att den kommunala 
förvaltningen ska samverka internt, men också med externa aktörer, för att 
förebygga att unga hamnar i utanförskap. 

Barn och utbildningsnämnden föreslår att den nyckelperson som får ett 
samordnande uppdrag i arbetet med att ta fram riktlinjer mot våldsbejakande 
extremism tillhör kommunens Kvalitets och samhällsutveckling. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
besluta att godkänna strategi mot våldsbejakande extremism med tillförd 
komplettering. 

Arbetsutskottet föreslår barn och utbildningsnämnden besluta att godkänna 
strategi mot våldsbejakande extremism med tillförd komplettering.

Sammanträdet
Joel Nordström (V) yrkar att förslag till Strategi mot våldsbejakande 
extremism ska förkastas och att kommunen istället upprättar handlingsplaner 
för att stävja den radikala islamistiska miljön respektive vit makt-miljön, som 
utgår från dessa miljöers särskilda förutsättningar. 
Daniel Smirat (S) yrkar bifall till arbetsförskottets förslag. 
Thomas Söderström (L) yrkar bifall till att anta strategi mot våldsbejakande 
extremism, med ändring att ta bort följande text på sidan 8: ”Våldsbejakande 
extremism är idag inte någon stor fråga i Luleå, men”. Carina Sammeli (S) 
bifaller Thomas Söderströms (L) förslag och yrkar på tillägget att tydliggöra 
att strategin gäller även vuxna.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på att bifalla strategin respektive avslå 
densamma enligt Joel Nordströms förslag och finner att nämnden bifaller att 
anta strategin. Ordförande ställer proposition på Thomas Söderströms förslag 
till ändring och finner att nämnden bifaller förslaget. Ordförande ställer 
proposition på tilläggsyrkandet om att strategin gäller även vuxna och finner 
att nämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Luleå kommuns strategi mot våldsbejakande extremism

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2017-05-24

 
2017/222-1.1.1.5

Erik Öhman

Motion om erbjudande av förmånscykel
Ärendenr 2017/222-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till att 
utredning redan pågår.   

Sammanfattning av ärendet
Jan Nyberg (MP) och Sebastian Harby (MP) har lämnat in en motion om att 
Luleå kommun ska utreda möjligheten att erbjuda anställda en förmånscykel.
Kommunen ska ha ett stående erbjudande till sina anställda bestående av ett 
stort utbud av förmånscyklar. 

När Luleå kommuns första HR-strategi utarbetades i slutet på 2011, lyftes 
fokusområdet lön och förmåner fram med målsättningen att utveckla de 
förmåns erbjudanden som kommunen har till sina medarbetare, syftet med 
detta är att som arbetsgivare öka vår konkurrenskraft både hos befintliga och 
presumtiva medarbetare. Under åren har flera förslag om personalförmåner 
utretts bland annat erbjudande om förmånscyklar. För att kommunen själv 
ska hantera förmåner krävs särskilt avsatta resurser för att administrera detta, 
vilket har lett till beslut att genomföra en upphandling av en leverantör som 
svarar för administration och tillsammans med kommunen utveckla ett brett 
utbud av förmåner.

Om upphandlingen lyckas är kommunens inriktning att förmånerna som 
erbjuds ska harmonisera med kommunens ambitioner i övrigt.
Ett sådant exempel på förmåner är bland annat förmånscykel enligt den 
modell som motionsställarna beskriver.

Om inte kommunen lyckas upprätta ett avtal med någon leverantör kvarstår 
utmaningen att utveckla våra medarbetares förmåner och inom egen 
organisation ta fram resurser för att lösa administrationen av detta.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges protokoll
 Motion om erbjudande av förmånscykel

Erik Öhman
Verksamhetsutvecklare
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Personalkontoret 2017-05-24

 
2017/222-1.1.1.5

Erik Öhman

Beslutet skickas till
Jan Nyberg och Sebastian Harby
Kommunstyrelsen
Kanslikontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-06-08

 
2017/384-2.5.1.1

Josefine Barsk

Tilldelning av kontrakt avseende upphandling av hyrbilar
Ärendenr 2017/384-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet.

Josefine Barsk
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-06-08

 
2017/514-2.5.1.1

Juan Juan Lu

Upphandling avseende tjänstefordon
Ärendenr 2017/514-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Juan Juan Lu
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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