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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 9 maj 2016
Ärendenr 2015/1679-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
x-nämnden beslutar att lägga redovisade kurser och konferenser till
handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Norrbottens
folkhälsopolitiska
råd, NFR
2016-04-14

Inbjudan till konferens om folkhälsa och tillväxt den
31 augusti 2016, Landstingshuset Luleå

Bothnian Arc
2016-04-22

Inbjudan till Bottenviksbågeforum 2016

Norrbottens Handelskammare 2016-04-26

Framtidens Sjöfart I Norr 2016
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Godkännande av slutrapport och utvärdering av
pilotprojekt Romsk inkludering 2012-2015
Ärendenr 2011/96-13

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna
slutrapporten och utvärderingen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har medverkat i en fyraårig pilotverksamhet (2012-2015) för
romsk inkludering med utgångspunkt i regeringens skrivelse 2011/12:56 ”En
samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032”. Den är i
sin tur ett resultat av SOU 2010:55 ”Romers rätt – en strategi för romer i
Sverige”. Utöver Luleå har fyra kommuner deltagit i pilotverksamheten,
Malmö, Linköping, Göteborg och Helsingborg. Varje kommun har beviljats
statsstöd om 700 tkr/år för arbetet.
Övergripande syftet med pilotverksamheten är att skapa struktur i den
kommunala förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom
framförallt utbildning, arbete, hälsa och social omsorg.
Långsiktiga mål med pilotverksamheten




den rom som föds idag (2012) ska ha samma möjligheter
som alla andra svenska medborgare senast 2032
reparera romers tillit till majoritetssamhället
stänga välfärdsgapet mellan romer och majoritetssamhället

Pilotverksamheten avslutades vid årsskiftet och en slutrapport och
utvärdering är utarbetad.

Beslutsunderlag
Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholm med fokus på 2015 och särskilt
positiva erfarenheter under pilotåren 2012-2015. Bilaga 1
Utvärderingsunderlag till projekt Romskt liv. Bilaga 2

Sven Lindahl
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Katarina Parfa Koskinen
Projektledare

Slutrapport till Länsstyrelsen i Stockholm med fokus på 2015
och särskilt positiva erfarenheter under pilotåren 2012-2015.
På vilket sätt grundar sig arbetet i pilotkommunerna på mänskliga
rättigheter? Hur säkerställer kommunen särskilt principen om ickediskriminering? Hur bedrivs arbetet utifrån ett jämställdhetsperspektiv?
Konkretisera gärna i vilken utsträckning kvinnor/män, flickor/pojkar nås
av olika insatser, hur fördelningen av ekonomiska resurser ser ut för
insatser som riktas mot romska kvinnor respektive romska män m.m.
Att bedriva ett arbete som särskilt främjar mänskliga rättigheter har
underlättats genom de externa utvärderarnas tydliggörande av vad det
innebär och tillhandahållandet av en matris för bedömning. Därigenom har
medvetenheten ökat om vad som, mer konkret, ska till för att säkerställa att
arbetet uppfyller kriterierna. Vi har under 2015 arrangerat en mycket
uppskattad konferens som tillfälligt ersatte firandet av internationella
romadagen. Planeringen av konferensen har analyserats av utvärderarna på
Emerga som konstaterat att vi i mycket hög grad arbetade rättighetsbaserat.
Under samma år har även ett ytterligare sommarläger anordnats av
brobyggarna.
Luleå har under 2015 deltagit i SKL:s projekt för att utveckla medskapande,
hållbara, systematiska samråd för romer. I det arbetet har lika andel romska
representanter deltagit såväl som icke-romska. Även om det är ett kantigt
verktyg för att skapa mer jämlika förutsättningar har vi ansett det viktigt att
följa principen om lika antal personer. Generellt har gruppen haft fler
kvinnliga än manliga deltagare.
Ett mentorsprogram för brobyggarna har arrangerats av personalkontoret
och har pågått under året med varierat resultat. En slutgiltig utvärdering har
varit svår att genomföra pga sjukskrivningar men vid samtal med personalen
kan konstateras att ett tydligare uppdrag till mentorerna och definition av
rollerna kan vara bra inför en fortsättning. Vi har fortsatt tron att det är en
bra väg att gå och att modellen bara behöver finslipas något. Även denna
insats hade som syfte att skapa mer jämlika förutsättningar för brobyggarna
att utföra sitt arbete.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON/ VÄXEL

MOBILTELEFON

Luleå kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen
Projekt och utvecklingsavdelningen
971 85 LULEÅ

Skeppsbrogatan 6

0920-45 30 00

072-553 89 44
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Hur arbetar kommunen med de prioriterade målgrupperna kvinnor och
barn?
Genom hela projektsatsningen har Barn och utbildningsförvaltningen främst
fokuserat på målgruppen förskolebarn och deras vårdnadshavare. Målet var
att ge fler romska vårdnadshavare stöd via brobyggare främst, att informera
om den reguljära förskoleverksamheten och därmed stimulera att
vårdnadshavarna söker plats i förskolan för sina barn.
Genom anställning på Flerspråkscentrum av modersmålslärare i romani chib
på ca 25 % från höstterminen 2015 kan ett slags brobyggande möjliggöras i
undervisnings-, och kontaktmötet med målgruppen på förskole-, och på
skolenheterna.
Under hösten 2015 har en annan brobyggare fungerat som stöd åt en romsk
pojke på högstadiet med en historik av långvarig frånvaro. Det är ett led i att
särskilt stärka romska barns situation.
En romsk kvinna har fått en praktikanställning inom ett kommunalt projekt,
Hjärtpunkten. Det är en mötesplats för boende i området Hertsön,
föreningar, barn och andra intresserade. Den romska föreningen
Romanikvinnans Rätt i Samhället, som kommunen har ett långvarigt
samarbete med, har regelbundet tillgång till mötesplatsen för sociala
aktiviteter. Satsningen har blivit mycket populär och möjliggör också för
olika verksamheter, exempelvis Arbetsförmedlingen, till ökad kontakt med
målgruppen. Bland annat anordnade föreningen en julfest där olika aktörer
bjöds in till samvaro och god mat.
Förutom det pågår det en ständig dialog med romer i Luleå om vilka
möjligheter som finns inom ordinarie struktur och ett ökat intresse för dessa
har noterats.
På vilket sätt grundar sig arbetet i pilotkommunerna på
minoritetspolitiken?
Barn och utbildningsförvaltningen rapporterar att minoritetspolitikens
förordning är väl känd av ledningspersonal(via riktade föreläsnings-, och
utbildningsinsatser sedan 2012) och kommunicerad i samråd (profilsamråd.)
Införandet feb 2013 av finskt förvaltningsområde i Luleå Kommun har
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genererat i större kunskap och handlingar som säkerställer
minoritetspolitiken.
Kontinuerligt ökas antalet modersmålslärare, studiehandledning och
kompetensinsatser för att säkerställa implementering av gällande skollag och
minoritetsspråkslag. Tyvärr når vi inte full måluppfyllelse vad gäller
modersmålslärare i samtliga minoritetsspråk. Nov 2015 fastställdes en
handlingsplan om hur Barn och utbildning ska säkerställa intentionerna i
Lagen om nationella minoriteter….förskolan ska erbjuda delvis eller helt
förskoleverksamhet på finska. Detta är relevant eftersom de romer vi har kontakt
med har dubbla modersmål där finska utgör ett. Planen bygger bland annat
på: när ska modersmålslärare besöka förskolor och ge modersmålsträning,
om förskolan själv har språkkunnig personal som ger modersmålsträning i
den dagliga verksamheten och när ska modersmålslärarna stödja personalen
kring språktillägnandet. Samtlig modersmålsträning ska influeras av
interkulturell pedagogik. Inkluderingspedagog finns på Flerspråkscentrum
vars arbetsuppgift är att stötta förskolorna med språktillägnandet och det
interkulturella förhållningssättet.
Information om minoriteternas rättigheter, var vi har finsktalande
förskolepersonal och att vi har startat upp tre tvåspråkiga förskolor
geografiskt utspritt i kommunen uppdateras kontinuerligt på vår webbplats
(förskolornas hemsidor och via suomeksiportalen på lulea.se)
F n fortskrider arbetet med både lokal handlingsplan för romsk inkludering.
I april tas beslut om planens inriktning inom Barn och utbildningsområdet.
Handlingsplanen utgör sedan en bilaga i en gemensam minoritetsplan som i
någon form kopplas till Luleå Kommuns plan för romsk inkludering samt
kommunens övergripande visionsarbete, Vision 2050.
Gymnasiet planerar ett mer fördjupat programarbete med inriktning mot
minoritetsområdet, exempelis genom en utveckling av vård- och
omsorgsprogrammet. Elever ska få information om nationella minoriter
under studietiden. Detta för fånga upp elever som kan minoritetsspråk,
kanske möjlighet att deras praktik styrs till ställen där man behöver
minoritetsspråkskunskap eller man kan erbjuda idéer kopplade till nationella
minoritetsspråk för deras skolarbeten. Ett annat förslag är att exempelvis
finskakurserna på gymnasiet handlar om deras ämnesområde som t.ex.
”vård på finska”.
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Hur arbetar pilotkommunerna med att bygga upp en struktur eller
motsvarande långsiktig lösning i den kommunala förvaltningen för att
förbättra romers inkludering inom områdena utbildning, arbete, hälsa och
social omsorg? Vilka samverkanspartners finns i arbetet på de olika
områdena?
Den arbetsgrupp som träffats under 2015 för att se över hur romer ska få
inflytande över kommunens fortsatta inkluderingsarbete har i dagarna blivit
färdiga med ett förslag till kommunstyrelsen för behandling. Förslaget går ut
på att under en tvåårsperiod inrätta ett utökat romskt samråd med det
primära syftet att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet samt följa
upp implementeringen av denna. Inom ramen för det arbetet har barn- och
utbildning samt socialtjänsten pekats ut som särskilt viktiga att satsa på
eftersom alla fyra ovan nämnda områden nås därigenom.
Parallellt med detta pågår en process inom barn- och
utbildningsförvaltningen för att ta fram en handlingsplan för romsk
inkludering. Förslag till handlingsplan ska tas i både chefsgrupp och
ledningsgrupp under april 2016 för beslut. I handlingsplanen framgår det
vem/vilka som har ansvar för säkerställandet av den långsiktiga
implementeringen inom ordinarie struktur. Erfarenheter av arbetet under
projektets gång (pilotverksamheten) ska ta tillvara, tillika det tvärsektoriella
arbetet det genererat. De samverkanspartners som ingår i det arbetet är
förskolechefer, rektorer, Elevhälsan, Flerspråkscentrum, Skolledning, Barn
och utbildningsnämnd, Länsmuseet, Kulturskolan (förutsatt att
handlingsplanens intentioner blir godkända av ledningsgrupp för Barn och
utbildningsförvaltning).
Att kommunen anställt en modersmålslärare i romani chib får även det anses
ingå i ordinarie struktur. Den brobyggare som arbetar som elevassistent har
fortsatt arbete läsåret ut. Om det faller väl ut är skolan inställd på att förlänga
anställningen.
Tre brobyggare har utbildats under pilotåren. För att förbättra
förutsättningarna att klara studierna har handledning utgått från
Vuxenutbildningen, men även inom pilotprojektet genom projektledaren
(som är utbildad lärare). Brobyggarna har även deltagit i internutbildningar
inom kommunen.
Diskussioner har inletts med socialförvaltningen om att den brobyggare som
läser utbildningen med inriktning mot social omsorg och hälsa ska göra delar
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av sin tjänst där under våren 2016 för att se hur ett fortsatt upplägg skulle
kunna se ut av mer permanent karaktär. Arbetsuppgifterna skulle i första
hand handla om att internutbilda socialsekreterare och fungera som bollplank åt dem i arbetet. Idag är den brobyggaren anställd inom
arbetsmarknadsförvaltningen.
Ett kontinuerligt samarbete med Arbetsförmedlingen har pågått under hela
pilottiden. De uttrycker följande vid frågan om vad de tycker fungerat som
bäst: ”Vi har mött romer i deras vardag i olika forum och sammanhang som tex,
lägerverksamhet, informationsinsatser på Arbetsförmedlingen och enskilda möten.
Det menar vi bygger förtroende. Det samarbete vi har med kommunens brobyggare
är av stor vikt för att långsiktigt fortsätta bygga förtroende.
Den konferens som genomfördes under våren 2015 i Luleå var viktig då den gav
kraft för fortsatt arbete och tyngd i frågan.” De menar att detta ömsesidigt gett
ökad kunskap om varandra vilket är en förutsättning för att bygga
förtroende och stärka möjligheterna för romer att få arbete.
Arbetsförmedlingens service, insatser och program behöver bli mer kända
och handläggarnas ökade kunskaper tror de leder till bättre möten.
På vilket sätt arbetar kommunen med metodutveckling inom strategins
övriga områden – bostad, kultur och språk samt civil organisering?
I kommuns strategiskt övergripande arbete kring delaktighet och demokrati
synliggörs behov av att utveckla nya metoder för dialog med grupper med
”svaga” röster. Strategi och riktlinjer för medbogardialoger ger vägledning
hur nya metoder kan användas, där medborgare med romsk bakgrund är en
viktig målgrupp. Nyligt påbörjade utvecklingsplaner på stadsdelsnivå är ett
konkret resultat där romers kulturkompetens efterfrågas i olika
fokusområden som exempelvis bostad, demokrati, skola och tillväxt.
Civil organisering är ett utvecklingsområde för Luleå kommun, där
föreningen Romani kvinnans rätt i samhället är en given samverkanspartner.
En viktig del i den metodutveckling som Luleå kommun använt är att bygga
nätverk på olika nivåer. Att skapa förtroende genom att gemensamt planera,
och lära av varandra, det har bland annat skett genom social-lära- känna varandra aktiviteter ex)grill lunch/kvällar och ”soppluncher”.
Romska brobyggare, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen och
samhällsutvecklingskontoret.
Hur arbetar pilotkommunerna för att säkerställa lokal romsk delaktighet
och lokalt romskt inflytande i utvecklingsarbetet? Vilka samråder
kommunen med? Hur representeras samtliga romska grupper och kvinnor
respektive män?
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Genom SKL-processen finns detta beskrivet. Förutom det hålls
kommunövergripande samråd med samtliga minoritetsgrupper samtidigt
två gånger per år som leds av kommunalrådet och dels profilsamråd inom
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Även dessa sker
samtidigt för samtliga minoritetsgrupper. Vid de profilsamråd som hålls
inom Buf är samtliga romer välkomna men representeras oftast av en
representant.
Barn och utbildningsförvaltningen uttrycker önskemål om egna profilsamråd
för den romska gruppen i framtiden för att ytterligare stärka möjligheten för
romska elever att slutföra grundskolan, även om en svag positiv trend syns
redan nu. Målet är förstås att nå fler unga. Det finns tendenser inom skolan i
Sverige att skylla romska barn och elevers problem på romerna själva. Det är
något som förvaltningen tagit del av i rapporter och är medvetna om. Genom
kunskap som erhållits under projektets gång samt interkulturell kunskap ska
inte romer i Luleå behöva höra att det är deras eget fel.
Beskriv de metoder och arbetssätt som kommunen vill sprida efter
pilotperiodens slut? Hur avser kommunen fortsätta sitt arbete efter 2015?
Att arbeta med brobyggare lyfts av samtliga inblandade upp som en
framgångsfaktor. Det är viktigt att påpeka vikten av att skapa ett
sammanhang för dessa att verka inom med kontinuerligt stöd. Engagerade
chefer och pilotorganisationen har under dessa år fungerat som en bra bas.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen uttrycker man det så här
”Brobyggarkonceptet med ansvarsområden, utvecklingsområden med handledning
till dessa områden har vi sett är en framgångsrik väg att både nå målgruppen i stort
och bygga tillit då den romska brobyggaren ofta fyller igen ”tillitsgapet” mellan
romer och icke romer på förvaltningen. ”Romska lådan” som brobyggarna idag gjort
iordning som är en utveckling av den låda vi fick låna av romska ungdomsförbundet.
Kontinuerlig utbildning/information till nyanställda bl a genomföra
Arbetsförmedlingens webbutbildning. Romer berättar om sin vardag på skolor.
Brobyggaren deltar i förskolornas planeringsträffar. Brobyggare samverkar med
gymnasiet o s v.”
Även om inga profilsamråd hållits med gruppen än vill ovanstående
förvaltning sprida tanken till fler att satsa på det.
Arbetsförmedlingen uttrycker att det är viktigt att ”Bibehålla och upprätthålla
kunskapen inom organisationen. Fortsätta bygga förtroende, upprätthålla och bygga
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nätverk, fortsätta mötas och lära av varandra. Romsk delaktighet är av största vikt
och är helt avgörande i den fortsätta långsiktiga utvecklingsarbetet.” De menar
vidare att vi är som bäst när vi möts på gemensamma arenor där vi nyttjar
varandras styrkor och visar genuint engagemang i frågorna. ”Ökad kunskap,
utökat kontaktnät ger större möjligheter. Ett samarbete med andra aktörer och
romska företrädare lägger grunden för långsiktiga och lokala strategier för romsk
inkludering.”
Även fritidsförvaltningen uttrycker att det är när vi arbetar tillsammans
tvärsektoriellt vi åstadkommer mest. Att det finns ett stort behov av ökad
kunskap är också en lärdom att ta med sig. Ökad kunskap skapar större
förståelse, vilket är en grundförutsättning för bättre möten. Brobyggarna har
utgjort en viktig framgångsfaktor.
Hur dokumenteras metoderna och vilka effekter har uppnåtts?
Angående dokumentation så filmades hela konferensen. Samtliga möten har
fört minnesanteckningar eller protokoll. SKL-processen har dokumenterats
genom det förslag som tagits fram. Det har utgjort basen som hela tiden
utvecklats. Inom kommunens uppföljningssystem dokumenterar
förvaltningarna sina aktiviteter för redovisning till respektive nämnd.
Angående effekter är det synnerligen svårt att mäta. Att fler romska
ungdomar uttrycker intresse och självförtroende nog att ta tag i sin
studiesituation märks genom personliga kontakter och det är just där det kan
spåras hur arbetet tagits emot av romer boende i Luleå.
Har kommunen några förslag/tankar om hur det fortsatta arbetet inom
strategin fram till 2032 bör bedrivas?
De regeringsbeslut vi efterlyste i rapporten från 2014 står vi fortfarande fast
vid. Just regeringens engagemang i frågan har utgjort en viktig faktor för
vårt arbete, något vi hoppas fortsätter.
När har vi varit som bäst?
De synpunkter som samlats in har kommit från olika inblandade under
pilotåren och kan sammanfattas i några punkter:


När vi arbetar tillsammans! Det är i det ömsesidiga utbytet vi kan
åstadkomma som mest. Brobyggarna ensamma kan göra vissa saker och
enskilda icke-romska tjänstepersoner också. Men de verkligt kraftfulla
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resultaten åstadkommer vi i samverkan. Eller som en person uttrycker det ”
Att arbeta och umgås tillsammans med personer romsk bakgrund har gett mig ökad
förståelse, insikt och kunskap i hur att bättre arbeta med minoritetsfrågor och med
grupper som står utanför. Jag tror även det har gett mig en ökad ”trygghet” i möten
med exempel vis romska gruppen eftersom jag har bättre kunskap som jag tror är till
nytta även för dem jag möter. /../ Vad vi bland annat bör ta med oss att dialog/möten
med våra målgrupper är inte alltid så enkelt utan kräver mer av oss än vad vi alltid
vill inse. /../ Vi fungerar som bäst tillsammans när vi är prestigelösa och möts på lika
villkor.”
Brobyggare att samarbeta med.
Kunskap är en förutsättning för förståelse och bra möten. Den
skuldbeläggning av målgruppen som pågått under lång tid kan bara få ett
slut genom bred kunskapsspridning. ”Möjligheter som vi har nu är att
ledningen och åtminstone stora delar av personalen har bättre verktyg idag och kan
ifrågasätta mer våra gamla arbetssätt.”

Katarina Parfa Koskinen
Projektledare
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Uppdraget som ska utvärderas:
Att fungera som pilotkommun för regeringens satsning på inkludering av
romer under åren 2012-2015 .

Sammanfattning
Detta är en utvärdering av pilotverksamheten för inkludering av romer som
pågått under perioden 2012 (augusti) – 2015-12-31.

Bakgrund
Luleå kommun erbjöds, och beslutade att ansöka om, att från och med 2012
medverka i en fyraårig pilotverksamhet (2012-2015) för romsk inkludering
med utgångspunkt i regeringens skrivelse 2011/12:56 ”En samordnad och
långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032”. Den är i sin tur ett
resultat av SOU 2010:55 ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”.
Fem kommuner har ingått i pilotverksamheten, Malmö, Göteborg,
Linköping, Helsingborg och Luleå. Pilotkommunerna har erhållit
ekonomiskt stöd (700 tkr/år) för att bygga upp en struktur i den kommunala
förvaltningen för att förbättra romers inkludering inom framförallt
utbildning, arbete, hälsa och social omsorg. Medverkan i utvecklingsarbetet har
förutsatt viss egenfinansiering av kommunerna.
Strategins utgångspunkt är Sveriges internationella åtaganden angående
mänskliga rättigheter med särskilt fokus på principen om icke
diskriminering, jämställdhet och barnets rättigheter. Dessa rättigheter finns
ytterligare beskrivna i gällande minoritetslagstiftning för de nationella
minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Det
övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha
likvärdiga förutsättningar i livet som den som är icke-rom och att romers
rättigheter då tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden
i lika hög grad som den övriga befolkningens.
Regeringskansliet har haft det övergripande ansvaret med att samordna och
följa strategin. Länsstyrelsen i Stockholms län har haft ett operativt ansvar för
pilotverksamheten. Emerga har varit anlitade som externa utvärderare och
har utgått från metoden följeforskning. Deras slutsatser kommer att
presenteras under första kvartalet 2016.
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Genomförandet av strategin ska genomgående präglas av romsk delaktighet
och inflytande och kontinuerlig uppföljning av romers mänskliga rättigheter
på lokal, regional och nationell nivå. I Luleå har sedan tidigare funnits ett
etablerat samarbete med den lokala romska föreningen Romanikvinnans Rätt
i Samhället (RKRS) och det samarbetet har även pågått under pilotåren.
Samverkan har även skett med Arbetsförmedlingen, Landstinget,
Länsstyrelsen, Pingstkyrkan, Luleå stift, Studieförbundet Sensus med flera
föreningar/organisationer/myndigheter.

Värdegrund
Utgångspunkten för Luleå kommuns arbete med inkludering av romer har
hämtats från den lagstiftning som finns för att säkerställa att det allmänna
tillgodoser medborgarnas tillgång till de mänskliga rättigheterna.
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, kapitel 1.
”2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det
allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social
omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.
/…/
Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet
och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska
motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt
eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder,
sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde
som person.”
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
4 § /…/ Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige.”

Syfte och mål
Pilotverksamhetens övergripande syfte har, med bakgrund i ovanstående,
varit att med hjälp av kompetenshöjning, skapande av en tydlig struktur för
kommunal tvärsektoriell samverkan, utveckling av nya metoder och genom
att engagera och utbilda förebilder hos huvudmålgruppen tillförsäkra romer
i Luleå likvärdiga förutsättningar i livet som den som är icke-rom.
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Långsiktiga mål
 den rom som föds idag (2012) ska ha samma möjligheter som alla andra svenska
medborgare senast 2032
 reparera romers tillit till majoritetssamhället
 stänga välfärdsgapet mellan romer och majoritetssamhället

Problemanalys/situationsanalys
 Huvudproblem
 Orsaker (till huvudproblemet)
 Effekter (av huvudproblemet)
Huvudproblemet är det utanförskap som romer lever i.
Orsakerna till huvudproblemet är de fördomar mot gruppen som
fortfarande är starka och den diskriminering som pågått under mycket lång
tid och fortfarande pågår plus att utanförskapet i sig fungerat
stigmatiserande och bidragit till att gruppen anpassat sig till ett liv i
utanförskap.
Effekterna är mycket omfattande men kortfattat handlar det om svårigheter
att komma in i samhället på alla nivåer samt en sämre hälsa än befolkningen
i övrigt. Tilltron till samhället har blivit låg och misstänksamheten stor.

Intressentanalys
1. Primär målgrupp har varit romer bosatta i Luleå kommun men anställda
vid kommunen kan ses som sekundär målgrupp för projektets insatser.
2. Projektägare har varit Luleå kommun och en projektgrupp fanns fram till
årsskiftet 2014/15 bestående av representanter från den primära
målgruppen romer, Arbetsförmedlingen samt nyckelpersoner från sex av
kommunens förvaltningar; arbetsmarknad, barn- och utbildning, fritid,
kultur samt socialförvaltningen och stadsbyggnadskontoret (som
omorganiserats under pilotåren och bytt namn till
samhällsutvecklingsförvaltningen). Dessa träffades en gång/månad.
Under 2015 har projektgruppen ombildats till ett nätverk som träffats tre
gånger under året. En avslutande träff är planerad till januari 2016.
Eftersom det ansågs viktigt att arbetet kännetecknades av flexibilitet och
dynamik har strukturen förändrats under perioden och avsikten med den
stora förändringen årsskiftet 2014/15 var ett närmande till ordinarie
struktur.
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3. Beslutsfattare har varit förvaltningscheferna från de sex förvaltningar
som representerats i projektgruppen eller ersättare för dessa. Dessa har
utgjort en särskild styrgrupp fram till årsskiftet 2014/15 och därefter har
styrningen för projektets flyttats över till en befintlig styrgrupp för
kommunens programarbete kopplat till Vision 2050, den sk Vi-6 gruppen.
4. Intressenter har varit föreningen Romanikvinnans Rätt i Samhället,
Arbetsförmedlingen, Landstinget, Länsstyrelsen, Pingstkyrkan/Luleå stift,
Rädda Barnen med flera föreningar/organisationer/myndigheter.
5. Finansiärer har huvudsakligen varit
Arbetsmarknadsdepartementet/Kulturdepartementet och Luleå kommun.
Inom vissa samarbetssatsningar mellan kommunen och Romanikvinnans
Rätt i Samhället har föreningen sökt och fått finansiering från Landstinget.

Projektorganisation
 Uppdragsgivare/projektägare: Luleå kommun
 Styrgrupp: beskrevs ovan (Amf, sammankallande under perioden då det fanns en
särskild styrgrupp)
 Projektledare: Katarina Parfa Koskinen
 Projektgrupp 2012-2014 och sedan ett nätverk under 2015.
 Romska brobyggare. Ett tätt samarbete har också förekommit med
Arbetsförmedlingen genom deras s.k. Kundresurs Minoritet.
Projektet har organisatoriskt hört till Arbetsmarknadsförvaltningen (AMF).
Kommunstyrelsen är arbetsmarknadsförvaltningens politiska ledning.
Arbetet har börjat inkluderas i kommunens övergripande visionsarbete
”Vision Luleå 2050” för att garantera långsiktighet.

Tidsramar
2012-2015

Resurser
700 000
50% statsbidrag till brobyggarnas löner
200 000 under 2013 för utbildning och rekrytering av romsk
hälsokommunikatör.
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Utvärdering – Projektplan:
Nedanstående projektplan med mål och indikatorer togs fram som ett
arbetsredskap och har fungerat styrande under åren 2012-2014. Under
den perioden har en kontinuerlig analys av måluppfyllelsen utförts av
projektgruppen som redovisats till styrgruppen. Efter förändringen
årsskiftet 2014/2015 har varje förvaltning lagt in egna aktiviteter och
mål i det kommunala uppföljningssystemet Stratsys, som redovisats
till respektive nämnd. Detta för att inlemma arbetet i ordinarie
struktur. Av den anledningen finns ingen analys av måluppfyllelsen i
denna utvärdering. Generellt kan sägas att planen är ambitiös och
kräver en större projektorganisation för att kunna genomföras med
full måluppfyllelse. Den kan däremot utgöra inspiration inför framtida
insatser.
1. Stärka romers tillit till offentlig sektor
Indikatorer:
 Åsikter hos romer om kvaliteten på kontakten med offentlig sektor.
 Åsikter hos medarbetare inom offentlig sektor om kvaliteten på
kontakten med romer.

1.1. En etablerad dialog med romer upp till 30 år bosatta i Luleå kommun med
särskilt fokus på kvinnor och barn.
Indikatorer:
 Antalet möten
 Åsikter om man som ung rom i Luleå blir lyssnad på.
 Åsikter om man som kvinna och barn fått möjlighet att
påverka.

2. Förbättrade förutsättningar för barn och ungdomar upp till 30 år
med romskt ursprung att fullfölja sina studier samt ökad
kunskap hos utbildningsanordnare om romsk kultur och historia.
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Indikatorer:
 Åsikter hos romska barn och ungdomar om samhällets stöd för de som
studerar.
 Antal utförda utbildningstillfällen om romsk kultur och historia för
utbildningsanordnare och antal deltagare på dessa.
 Åsikter om man som utbildningsanordnare fått ökad kunskap om
romsk kultur och historia.

2.1 Stärkta möjligheter för pedagogisk personal i Luleå att i samarbete med
vårdnadshavare kunna stödja romska barn/elever i sina studier.
Indikatorer:
 Åsikter hos den pedagogiska personalen om möjligheterna
stärkts att stödja romska elever.
 Åsikter hos både pedagogisk personal och vårdnadshavare
om samarbetet.
2.2 Stärkta möjligheter för pedagogisk personal i förskola och skola att kunna
uppfylla kravet i läroplanen om undervisning i romsk kultur och historia
samt ökad kunskap hos dessa om dels romsk kultur och historia och dels
den förstärkta minoritetsspråkslagens grundskydd med särskilt fokus på
delen om romer.
Indikatorer:
 % del av pedagogisk personal som deltagit i
kompetenshöjande insatser.
 Åsikter om utbildningen stärkt den pedagogiska personalens
möjligheter att kunna uppfylla kravet i läroplanen om
undervisning i romsk historia och kultur.
2.3 En etablerad modell för samarbete mellan såväl kommunens egna och
andra relevanta aktörer kring både romska familjer med barn i skolåldern
och romska ungdomar för att nå huvudmålet.
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Indikatorer:
 Antal utbildningstillfällen.
 Åsikter om utbildningen stärkt aktörernas möjligheter att
stödja romska ungdomar och familjer för att klara
skolgången.
 Åsikter om samarbetsmodellen.
3. Förbättrade förutsättningar för romer att komma in på
arbetsmarknaden.
Indikatorer:
 Åsikter hos målgruppen om förutsättningarna stärkts för att komma in
på arbetsmarknaden.
 Åsikter om kvaliteten på de insatta åtgärderna för att förbättra för
romer att komma in på arbetsmarknaden.

3.1 Vid medfinansiering av subventionerade anställningar inom kommunen
prioritera personer med romsk bakgrund.
Indikatorer:
 Antal personer med romsk bakgrund som fått
subventionerad anställning inom kommunen.
3.2 En etablerad modell för samarbete med och för romer mellan kommunen
och andra relevanta aktörer för att nå huvudmålet, samt ökad kunskap om
romsk kultur och historia hos dessa aktörer.
Indikatorer:
 Antal utbildningstillfällen.
 Åsikter om samarbetsmodellen.
 Antal gemensamma aktiviteter.
4. Ökade förutsättningar för romer till god hälsa genom riktade
insatser.
Indikatorer:
 Antal riktade insatser.
 Åsikter hos målgruppen om förutsättningarna för god hälsa
förbättrats.
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4.1 En etablerad verksamhet med romsk inriktning i samarbete med
Landstinget på två hälsocentraler i Luleå kommun.
Indikatorer:
 Antal etablerade verksamheter.
4.2 Riktad verksamhet till romska ungdomar upp till 30 år för ökad
kunskap om och ökat intresse för hälsofrågor.
Indikatorer:
 Antal aktiviteter.
 Åsikter hos målgruppen om intresset för hälsofrågor ökat.

Informationsinsatser
Behovet av information kopplat till ett sådant här arbete är mycket
omfattande. En analys genomfördes av kommunikationskontoret under
första året där det konstaterades att det inom informations och
kommunikationsdelen av uppdraget fanns arbetsuppgifter motsvarande en
heltidstjänst. Någon sådan person har inte varit anställd utan informations
och kommunikationsuppdraget har legat på projektledaren. Fokus har därför
legat på kommunens intranät, kommunwebben samt telefon och
mailkontakter. Det är svårt att undersöka hur det har påverkat
måluppfyllelsen men det är rimligt att anta att den hade påverkats positivt
med en anställd kommunikatör.

22

10 (11)

LULEÅ KOMMUN

Version

Arbetsmarknadsförvaltningen
Projekt- och utvecklingsavdelningen

2015-12-09

1.0-1

Utvärdering
Projektet utvärderas genom följeforskning av Emerga Consulting. De
är anlitade av Länsstyrelsen i Stockholm som externa utvärderare av
samtliga fem kommuners pilotverksamheter. Deras slutrapport
kommer att presenteras efter att denna utvärdering är gjord. De fem
pilotkommunerna har varje år skrivit en årsrapport till Länsstyrelsen i
Stockholm som sammanställt den till regeringskansliet. Rubrikerna i
den rapporten överensstämmer inte helt med projektplanens mål
varför en viss skillnad kan uppstå i hur arbetets resultat presenteras.
Det kan ses som en styrka att belysa olika delar som kan komplettera
varandra.
I årets rapport (bilaga 1) till Länsstyrelsen presenteras en
styrkeinventering som gjorts i Luleå för att identifiera guldkornen.
Eftersom det handlar om ett anti-diskrimineringsarbete är det
automatiskt omgärdat med många negativa faktorer som tenderar att
skymma det goda som görs. Tre teman framkommer som generellt
positiva; samverkan-tvärsektoriellt arbete, brobyggare och ökad
kunskap med syfte att skapa förståelse och bygga tillit. En mer utförlig
beskrivning finns i bifogad slutrapport.

Referenser
2011/12:56 ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering
2012-2032”
SOU 2010:55 ”Romers rätt – en strategi för romer i Sverige”.
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Slutrapport till Länsstyrelsen 2012-2015.
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Framtida naturreservat på Kallaxheden mm
Ärendenr 2016/588

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till berörda förvaltningar,
under ledning av samhällsutvecklingskontoret, att fortsätta arbetet med
att skapa ett naturreservatsförordnande av Snasahögarna-Lulviken.
2. Samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att vidare utreda och ta fram
förslag på ytterligare områden som kan ges formella områdesskydd i syfte
att ersätta det befintliga statliga naturreservatet på Kallaxheden.
3. Den ersättning för intrånget inom de blivande statliga naturreservaten på
Sandön som staten betalar ut för kommunens mark ska reserveras för
kommunens framtida kostnader i samband med markåtkomst för nya
kommunala naturreservat.
4. På grund av ny organisation kompletteras kommunstyrelsens tidigare
beslut 2014-02-10 § 28 med att godkänna att chefen för
samhällsutvecklingskontoret undertecknar erforderliga avtal.

Sammanfattning av ärendet

Kommunen och länsstyrelsen sammarbetar för att ge långsiktigt skydd åt
värdefulla naturområden på Sandön och Kallaxheden. Länsstyrelsen kommer
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att bilda fyra nya naturreservat på Sandön och utbetalar 20 miljoner kronor i
intrångsersättning för de delar som är på kommunens mark.
Kommunen gör samtidigt en översyn av Kallaxhedens skyddade natur. Syftet
är att det statliga naturreservatet där ska kunna släckas ut och ersättas av ett
eller flera nya kommunala naturreservat med ändamålsenliga föreskrifter. För
Snasahögarna-Lulviken finns konkreta planer med ett framtaget och av
Naturvårdsverket godkänt förslag till naturreservatsbildning. För övriga delar
av Kallaxheden krävs ytterligare utredning.
Kommunen får bidrag från staten med 50 % för att lösa markfrågorna mot de
privat markägare som berörs. Kommunen får också 50 % i ersättning för den
egna marken som man bildar reservat av. Ansökan om bidrag görs när
reservatet är bildat.
Bildande av naturreservatet Snasahögarna-Lulviken är ett fullföljande av
sedan länge uttalade intentioner från kommunens sida, befäst i
översiktsplanen där det ingår som en del av det system av planerade reservat
som finns utlagda runtom stadsbygden.
Projekten på Sandön och Kallaxheden bör ses i ett sammanhang, bland annat
gällande ekonomi och ersättningsfrågor. Den ersättning som kommunen
erhåller från staten föreslås därför reserveras för utgifter för markåtkomst i
samband med de nya reservatsbildningarna på Kallaxheden och andra
områden i enlighet med översiktsplanen.

Beskrivning av ärendet
Samverkande projekt
Luleå kommun och länsstyrelsen har sedan en tid samarbetat för ett
långsiktigt skydd av skogsområden på Sandön och Kallaxheden. För Sandön
finns nu färdiga förslag på naturreservat, med fastställda gränser och
inriktning på föreskrifter. Överenskommelser med alla berörda markägare,
inklusive kommunen, är gjorda. Nu återstår bara den formella
beslutsprocessen innan naturreservaten där är på plats.
Kallaxheden och Sandön har mycket gemensamt och bör därför ses i ett
sammanhang. De är delar av samma naturtyp som geografiskt hänger ihop.
Det är huvudsakligen sandtallskogar som samspelar ekologiskt, dvs växter
och djur sprider och rör sig genom hela det sammanhängande landskapet,
därför bör alla naturförvaltande åtgärder som görs förhålla sig till helheten.
Det finns även administrativa och praktiska förhållanden som gör att det ges
uppenbara fördelar om de olika projekten interagerar:
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Naturreservaten på Sandön blir statliga. Kommunen är dock en stor
markägare i dessa, där man sedan lång tid tillbaka förvärvat fastigheterna i
syfte att ge skogen ett långsiktigt skydd, vilket nu förverkligas genom statens
försorg. Att skydda skogarna på Sandön är ett tydligt statligt intresse, men
också helt i överensstämmelse med kommunens ambitioner med området –
uttryckt i översiktsplanen bland annat. Även det befintliga reservatet på
Kallaxheden är statligt. Här är marken till stor del privat, men kommunen
äger också en del. Kallaxhedens bevarandevärden är ett än mer kommunalt
intresse med tanke på dess tätortsnära läge, betydelse för rekreation etc.
Kallaxhedens naturreservatet har genom åren och i stigande grad dock visat
sig vara icke ändamålsenligt med avseende på vilka värden som finns i
området och som ett reservat syftar till att skydda. Föreskrifterna för
reservatet har varit för svaga. Därför har genom åren olika ingrepp tillåtits
vilka har medfört att området idag är ganska splittrat, till stora delar påverkat
av skogsavverkningar, täktverksamhet, vägbyggen etc, men med vissa delar
ännu kvar med höga bevarandevärden. Samtidigt har kunskapen om den
dominerande naturtypen (sandtallskog) och dess naturvärden ökat, både på
ett generellt plan och om Kallaxheden specifikt. Idag vet vi att det är mycket
sällsynt med välbevarade skogar av den här typen och att det i dem finns en
rad rödlistade arter. I de opåverkade delarna av Kallaxheden finns dessa
värden väl representerade.
En översyn av området är därför nödvändig med syfte att stärka skyddet för
de delar där värdena ännu finns kvar, medan de områden som är alltför
påverkade bör kunna avföras som reservat. Länsstyrelsen ”äger” det
befintliga reservatet och de kan enligt miljöbalken inte ändra eller upphäva
det förrän minst motsvarande kvaliteter, i innehåll och omfattning, säkrats i
form av nya skyddade områden.
Eftersom frågorna så tydligt hänger ihop och är beroende av varandra sker
alltså arbetet samordnat mellan länsstyrelsen och kommunen. Arbetet bedrivs
med utgångspunkten att fyra områden på Sandön skyddas som naturreservat
av länsstyrelsen och att kommunen leder arbetet med att se över Kallaxheden.
Målsättningen är att kommunen där ska bilda nya naturreservat som ska
ersätta det statliga.
Nytt naturreservat på Kallaxheden
Den del av Kallaxheden som kallas Snasahögarna, området norr om
Lulviksvägen närmast bebyggelsen på Bergnäset, är en sedan länge välkänd
värdekärna både för rekreation och för naturvärden. Området har länge varit
utpekat i kommunala styrdokument som viktigt för friluftsliv och naturvård
och där dessa intressen ska prioriteras. Redan 1993 beslutade
kommunfullmäktige att en utvidgning av naturreservatet vid Snasahögarna
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skulle utredas. I den nu gällande översiktsplanen är området också utpekat
som ett utredningsområde för naturreservat och i områdesrekommendationerna för Bergnäset sägs att ”Kallaxhedens naturreservat ska ses över för
att bli mer ändamålsenligt med hänsyn till de värden som ska bevaras. Delar
av området ska bli kommunalt naturreservat”. Snasahögarna ingår i det
system av nya tätortsnära naturreservat, främst för rekreationsändamål, som
översiktsplanen pekar ut runtom stadsbygden. Förutom stödet i
översiktsplanen är också tankarna förankrade vid ett möte mellan
länsstyrelsen och kommunledningen, dvs kommunalråden, kommunchefen
och stadsbyggnadschefen 2012-01-11, där kommunens representanter uttalade
sig positivt till att delar av Kallaxheden skyddas som naturreservat.
Utredandet av Kallaxheden har resulterat, dels i att vi nu har bekräftat och
stärkt bilden av de höga bevarandevärdena vid Snasahögarna, och dels i en
översiktlig bild av vilka områden som är bevarandevärda på Kallaxheden som
helhet. För Snasahögarna finns nu ett underlag för att gå vidare med en
konkret reservatsbildning (arbetsnamn: Naturreservatet Snasahögarna-Lulviken).
Området har så pass höga naturvärden att det godkänts av Naturvårdsverket
som ett reservatsobjekt, vilket får direkt positiva följder för möjligheten för
kommunen att nå framgång.
Det betyder två saker. Dels har verket bedömt att området håller så höga
naturvårdskvaliteter att de är beredda att satsa på det, vilket är en
kvalitetsstämpel i sig - de tar sig bara an objekt med verkligt höga
naturvärden och att sådana finns så här pass tätortsnära är ovanligt. Dels
betyder det att kommunen kan få bidrag från staten för markåtkomst av
privat mark, samt även ersättning för kommunens egen mark som ingår.
Dessutom får man kostnadsfritt använda en av Naturvårdsverket upphandlad
konsult för markägarförhandlingar.
För Kallaxheden som helhet behöver utredandet fördjupas innan relevanta
områden för eventuellt flera naturreservat kan identifieras.
Ekonomi och ersättningsfrågor
För de tre av de fyra naturreservaten på Sandön som berör kommunens mark
ersätts kommunen av staten genom ett avtal om intrångsersättning.
Överenskommelsen innebär att kommunen erhåller 20 miljoner kronor som
ersättning. Intrångsersättning i sådana här sammanhang innebär att en
markägare får ersättning som motsvarar den inskränkning i
markanvändandet som bildandet av naturreservatet innebär. Den helt
dominerande delen är oftast en ersättning för den inkomst man annars skulle
kunna ha fått från skogsbruk. Kommunens mark på Sandön är till största

27

4 (6)
Ärendenr
2016/588

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Örjan Spansk

2016-04-25

delen skogsmark, vilken man dock inte haft för avsikt att avverka och därmed
få någon inkomst ifrån.
En reservatsbildning av Snasahögarna-Lulviken innebär däremot en viss
nettokostnad för kommunen. Kommunen erhåller statligt bidrag motsvarande
50% av den intrångsersättning som kommer att betalas efter förhandling och
överenskommelse med de privata markägarna. Förhandlingar med dessa har
inletts. Kommunen får också ersättning från staten för dess egen mark som
man väljer att skydda som naturreservat. Den ersättningen motsvarar 50% av
marknadsvärdet. Kommunen kan söka bidrag först när reservatet är bildat.
Mot den bakgrunden föreslår samhällsutvecklingskontoret att nettokostnaden
för Snasahögarna-Lulviken täcks av den summa som erhålls för reservaten på
Sandön och att de medlen reserveras för det ändamålet tills utbetalning blir
aktuell.
Vidare föreslås att överskjutande belopp reserveras för de utgifter för, framför
allt markåtkomst, som kan bli aktuella vid kommande reservatsbildningar i
enlighet med översiktsplanen. För Kallaxheden som helhet kan eventuell
reservatsbildning nämligen röra privat mark. Övriga föreslagna områden är i
huvudsak kommunägda men i mindre omfattning kan även privatägd mark
komma att ingå.
Uppdrag att underteckna avtal
I samband med kommunstyrelsens beslut 2014-02-10 att godkänna att staten
bildar naturreservat på kommunens mark på Sandön uppdrogs också åt
stadsbyggnadschefen att underteckna erforderliga avtal. Sedan dess har
kommunen omorganiserats och berörda reglementen har ändrats, vilket
innebär att det idag är chefen för samhällsutvecklingskontoret som
undertecknar sådana avtal. Därför bör kommunstyrelsen ändra det tidigare
fattade beslutet så att nu relevant befattningshavare ges det uppdraget.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelsens protokoll § 28, 2014-02-10
Karta över kommunens mark på Kallaxheden
Karta över nya statliga naturreservat på Sandön, med kommunens mark
Kommunstyrelsens beslut 2014-02-10; Naturreservat på Sandön – åtkomst
av kommunens mark

Anna Lindh Wikblad
Ansvarig titel

Beslutet skickas till
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Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av
konferensen Sjöfart i Norr 2016
Ärendenr 2016/590-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 100 tkr till arrangerandet
av en konferensen Framtidens Sjöfart i Norr. Medel anvisas från anslaget för
strategiska utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens handelskammare ansöker om 100 tkr för arrangerandet av
konferensen Framtiden Sjöfart i Norr i Luleå 31 maj 2016. Övrig finansiering
söks enligt följande:
SSAB
25 000 (klart)
Shorelink
21 250 (klart)
Piteå Hamn
21 250 (klart)
Luleå Hamn
21 250 (klart)
Skellefteå Hamn 21 250 (klart)
Kalix Hamn
11 000 (klart)
Tillväxtkontoret menar att sjöfarten är fortsatt av stor strategisk betydelse för
Luleå och föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag



Ansökan om finansiering av konferensen Framtidens Sjöfart i Norr, bilaga
Program för konferensen Framtidens Sjöfart i Norr, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottens Handelskammare
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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Norrbottens Handelskammare Service AB
Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
Telefon: 0920 45 56 60
E-post: info@north.cci.se
www.norrbottenshandelskammare.se
Org. 556314-5382

Avtal om genomförandestöd Framtidens Sjöfart i Norr 2016
Mellan Luleå Kommun och Norrbottens Handelskammare Service AB har följande avtal
träffats om genomförandestöd för projektet Framtidens Sjöfart I Norr 2016
Stöd utgår med totalt 100 000 kr (exkl. moms)
vilket utbetalas med 100 000 kr, utan krav på fortsatt finansiering.
Norrbottens Handelskammare Service AB och Luleå Kommun arbetar tillsammans aktivt
för att exponera regionens, Handelskammarens och Luleå Kommuns varumärken vid olika
aktiviteter.
Sekretess: Parterna förbinder sig att inte yppa för tredje man vad parten må erfara rörande
andra partnerns marknadsplaner, arbetssätt eller dylikt.
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna erhållit varsitt.

Luleå

----------------------------------------

----------------------------------------

Susanne Wallin
Norrbottens Handelskammare

Håkan Wiklund
Luleå Kommun
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PROGRAM

FUTURE SHIPPING
IN NORTHERN
SCANDINAVIA

20

16

WHEN: 31 May 2016, 12.00–17.00
WHERE: Clarion Sense Hotel, Luleå

The Chamber of Commerce in

PROGRAM:

Norrbotten in Northern Sweden

12:00

LUNCH

will arrange a seminar on

13:00

THE DEVELOPMENT OF SHIPPING IN
THE BALTIC SEA
Pekka Koskinen, Brave Logistics

the opportunities of maritime

HOW SHIPPING IS USED IN OUR
EXPANSION?
Markus Holmlund, Lindbäcks Bygg

transports in future transport
solutions.

THE FLEXIBLE CONNECTION OF
NORRBOTTEN WITH THE ENTIRE WORLD
BY SEA, THE USE OF CONTAINER AS
POSSIBILITY
SmurfitKappa (tbc) SCA (tbc)

The key to the development
of the Arctic Europe is through

ICE-BREAKING IN THE BALTIC SEA, A
COLLABORATIVE VENTURE
Tomas Ånell, Director Ice-breaking
operations, Swedish Maritime Organisation

the development of shipping
in the north Target group is

SHIPPPING – A COST-EFFECTIVE
OPTION FOR OUR TRANSPORTATION		
Rune Arnöy, The Port of Narvik

decisionmakers, politicians,
transporters, industry, cargo

PANEL DISCUSSION – HOW DO THE
DECISION MAKERS ACT IN THE EU AND
THE NORDIC COUNTRIES TO STRENGTHEN
SHIPPING?

owners and other stakeholders.

Niklas Nordström, Mayor, The City of Luleå
Matti Penannen, Mayor The City of Oulu
European Commission, DG MOVE (tbc)

ARRANGED BY:

Magnus Oldenburg, The Ministry of
Enterprise and Innovation (tbc)
Policy Officer, The Swedish Transport
Administration (tbc)

PARTNERS:
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Utökad kreditlimit för fordonsleasing
Ärendenr 2016/591-2.4.2.1

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utöka kreditlimiten för fordonsleasing från 50
mkr till 70 mkr.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun använder sig av Nordea gällande finansiering av kommunens
fordonspark. Fordonsparken kommer att delvis utökas men också förnyas, där
kommunen byter ut äldre köpta fordon till leasade nya fordon vilket medför
att det krävs en ökning av kreditlimiten.
Kreditlimiten hos Nordea är idag 50 mkr och är nyttjad per den 2015-12-31 till
42 mkr.

David Bergman

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
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2016-04-14
Limit – Nordea
Fordonsleasing, fr.o.m. 2016.03 – 2017.03
62 fordon x 250.000:-/fordon = 15,5 milj
Tillkommande fordon
18 fordon x 250.000:-/fordon = 4,5 milj
…………………………….
S:a 20,0 milj

Limitbehov perioden 2016.03 - 2017.03
Summa: 20,o milj

Mvh
Per Luthström, Niclas Lundström, Kristina Sundqvist
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Borgen Lulebo AB
Ärendenr 2016/510-2.4.2.5

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Lulebo ABs borgenansökan.
2. För fullgörande av Lulebo AB’s angivna förpliktelser avseende upplåning
enligt nedan tecknar Luleå kommun borgen såsom för egen skuld, varvid
kommunens åtagande är begränsat till 319 mkr jämte på beloppet löpande
ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Lulebo AB anhåller om kommunal borgen för upplåning på 149 mkr 2016-0831, 35 mkr 2016-10-21, 75 mkr 2016-11-25, samt 60 mkr 2016-12-07. Borgen
avser omsättning av befintliga lån med borgen. Det innebär att kommunens
borgensåtagande inte utökas.

Beslutsunderlag


Lulebos ansökan

Mats Bergström
Ekonomikontoret

Beslutet skickas till
Lulebo AB
Ekonomikontoret
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INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-05-04

Upphandling ramavtal tekniska konsulttjänster del 2
Ärendenr 2016/382-2.5.1.1

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret informerar om ärendet.
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