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Ekonomisk uppföljning per sista maj 2018
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Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret informerar om ekonomisk uppföljning per maj 2018.
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Ärendenr
2018/888-2.4.0.3

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2018-05-23

§ 66
Medborgarförslag om inomhusfotbollsplan i Råneå
Ärendenr 2018/41-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om en inomhusfotbollsplan i
Råneå.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att kommunen bygger en
inomhusfotbollsplan i Råneå. Kommunfullmäktige har beslutat att
medborgarförslaget får ställas och att överlämnat det till kommunstyrelsen för
beredning. I missivet står att fritidsnämnden beslutar, eventuellt i samråd
med stadsbyggnadsnämnden.
Förslagsställarna anser att det borde finnas en inomhusfotbollsplan i Råneå
eftersom att det inte finns någon möjlighet att spela fotboll i Råneå under
vintern. De menar att en konstgräsplan inomhus skulle nyttjas flitigt.
Luleå kommun har idag Arcushallen för detta ändamål. Att bygga ännu en
inomhushall för fotboll är inte en prioriterad investering i dagsläget.
Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden avslår medborgarförslaget om
att bygga en inomhusfotbollsplan i Råneå.

Jämställdhetsanalys
Statistik
Den statistik vi har är fördelningen av LOK-stöd. Där är fördelningen nästan
50-50 flickor-pojkar. När det gäller män-kvinnor har vi ingen statistik. Hall/plantider fördelas utifrån antal lag i respektive förening. I vuxen ålder är det
fler män än kvinnor som spelar fotboll.
Nämndens jämställdhetsmål
Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha tillgång till våra verksamheter och
anläggningar på likvärdiga villkor
☐ Beslutsförslaget är i linje med fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Beslutsförslaget bidrar inte till fritidsnämndens mål för jämställdhet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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☒ Beslutsförslaget har ingen relevans för fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Går inte att bedöma.

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

Beslutsunderlag


Medborgarförslag, KLF Hid: 2018.662

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen
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§ 68
Medborgarförslag om att bygga en skoterparkering längs
isbanan i Norra hamn
Ärendenr 2018/43-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om
en skoterparkering i anslutning till isbanan i norra hamnen då det råder
förbud mot skoterkörning mellan isbanan och fastlandet.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen som föreslår en skoterparkering
längs isbanan i Norra hamn. Kommunfullmäktige har beslutat att

medborgarförslaget får ställas och överlämnat det till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
Förslagsställarna föreslår att man märker upp ett område för skoterparkering i
anslutning till isbanan i norra hamnen. Enligt förslagsställarna så skulle det
vara säkrare att parkera sin skoter på en uppmärkt plats när ägaren
exempelvis arbetar inne i stan.
Fritidsförvaltningen ser inget behov av en skoterparkering i anslutning till
isbanan. Idag råder det skoterförbud i området som är mellan isbanan och
fastlandet. En eventuell parkering ska skötas så att den är säker för nyttjarna.
Arbetet med säkerheten kring isbanan är omfattande och fritidsförvaltningen
saknar idag resurser för ytterligare uppgifter i anslutning till isbanan.
Arbetsutskottet har 2018-05-08 föreslagit fritidsnämnden föreslå
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om en skoterparkering i
anslutning till isbanan i norra hamnen då det råder förbud mot skoterkörning
mellan isbanan och fastlandet.

Jämställdhetsanalys
Statistik
Det finns ingen tillgänglig statistik om det är kvinnor/flickor eller män/pojkar
som skulle nyttja en skoterparkering i norra hamn.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Nämndens jämställdhetsmål
Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha tillgång till våra verksamheter och
anläggningar på likvärdiga villkor
☐ Beslutsförslaget är i linje med fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Beslutsförslaget bidrar inte till fritidsnämndens mål för jämställdhet
☐ Beslutsförslaget har ingen relevans för fritidsnämndens mål för
jämställdhet
☒
Går inte att bedöma.

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

Beslutsunderlag



Medborgarförslag, KLF Hid: 2018.667
Arbetsutskottets förslag till beslut 2018-05-08, § 28

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kommunledningsförvaltningen
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§ 107
Yttrande med anledningen av medborgarförslag om
utredning av avfallshantering i Sunderbyn
Ärendenr M-2017-3051-2

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker förslaget om att Luleå kommun ska ta
initiativ att utreda frågan enligt medborgarförslaget. Miljö- och
byggnadsnämnden beslutar att lämna yttrande med anledning av
medborgarförslaget i enlighet med vad som sägs under rubriken ”Miljö- och
byggnadsförvaltningens synpunkter”.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att en utredning genomförs i
syfte att minska lukten från kompostering av avfall i Sunderbyn.
Förslagsställaren menar att komposteringsanläggningen i Sunderbyn medför
lukt som skapar obehag för boende i Gammelstad och Sunderbyn. Miljö- och
byggnadsförvaltningen anser att miljö- och byggnadsnämnden bör avstyrka
förslaget. Den verksamhet som upplevs orsaka obehaglig lukt har tillstånd
enligt miljöbalken. I nämndens uppdrag som tillsynsmyndighet ingår det att
bedöma hur villkoren i tillståndet efterlevs, villkorens relevans och om det
finns behov av omprövning av villkor eller tillstånd. Miljö- och
byggnadsförvaltningen anser därför att det inte finns någon anledning att
Luleå kommun utreder frågan. Vidare konstaterar miljö- och
byggnadsförvaltningen att det inte är kommunen som ska utreda frågan.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden
besluta att avstyrka förslaget om att Luleå kommun ska ta initiativ att utreda
frågan enligt medborgarförslaget. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att
lämna yttrande med anledning av medborgarförslaget i enlighet med vad som
sägs under rubriken ”Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer miljö- och byggnadsförvaltningens förslag under
proposition och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att Luleå kommun ska
utreda vilka åtgärder som behöver vidtas i syfte att minska lukten från
kompostering av avfall i Sunderbyn. Förslagsställaren menar att
komposteringsanläggningen i Sunderbyn medför lukt som skapar obehag för
boende i Gammelstad och Sunderbyn.
Den verksamhet som förslagsställaren menar ger upphov till obehag är, som
det får tolkas, Norrlandsjord & Miljö AB.
Miljö- och byggnadsförvaltningens synpunkter
Miljö- och byggnadsförvaltningen konstaterar att Norrlandsjord & Miljö AB
har tillstånd enligt miljöbalken att, bland annat, bedriva biologisk behandling
av avfall på fastigheten Sunderbyn 30:45. Miljö- och byggnadsnämnden
utövar den operativa tillsynen av verksamheten enligt miljöbalken. Detta
arbete omfattar, bland annat, tillsyn av hur verksamheten följer tillståndet
med tillhörande villkor och hur miljöbalkens regler efterlevs. Miljö- och
byggnadsförvaltningen har mottagit ett antal klagomål om störande lukt från
verksamheten. Denna fråga är något som följs upp i tillsynen av
verksamheten.
Då verksamheten har ett tillstånd enligt miljöbalken, vill miljö- och
byggnadsförvaltningen förklara vilka möjligheter tillsynsmyndigheten har att
agera mot verksamheten. Miljö- och byggnadsförvaltningen påpekar att
nedan angivna förklaring endast är en översiktlig redovisning av
omständigheterna.
Domar och tillstånd enligt miljöbalken har en viss form av rättskraft som
skiljer sig från andra domar. Detta betyder kortfattat att en dom om tillstånd
enligt miljöbalken innebär att alla som har kunnat föra talan i målet blir
bundna av domen. Detta är en skillnad jämfört med tvistemål enligt
rättegångsbalken, där en dom endast är giltig mellan parter i målet.
Tillståndet enligt miljöbalken har dock endast rättskraft i de frågor som
beslutet omfattar. Det finns därför vissa möjligheter för till exempel
tillsynsmyndigheten att ingripa med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i
frågor som inte har blivit föremål för prövning i tillståndsansökan.
Möjligheten att ompröva eller riva upp ett tillstånd är därmed begränsad,
vilket även innebär inskränkningar av tillsynsmyndighetens arbete. Här kan
nämnas att tillsynsmyndigheten inte får meddela förelägganden eller förbud
som begränsar ett tillstånd som en verksamhet omfattas av.
Länsstyrelsen har i tillståndet för den verksamhet som Norrlandsjord & Miljö
AB bedriver, behandlat frågan om störningar avseende lukt. I tillståndet finns

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

11

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2018-05-22

villkor som reglerar utsläpp till luft. Av den anledningen är miljö- och
byggnadsnämndens möjlighet att ingripa mot detta begränsad. Det finns dock
omständigheter där omprövning av ett tillstånd kan ske. I tillsynen av
verksamheten ingår det därför att bedöma hur villkoren i tillståndet efterlevs,
villkorens relevans och om det finns behov av omprövning av villkor eller
tillstånd. Detta är något som miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med.
Till sist vill miljö- och byggnadsförvaltningen påpeka att en av principerna i
miljöbalken är den omvända bevisbördan. Detta innebär att alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd där miljön och
människans hälsa kan påverkas är skyldiga att visa att de allmänna
hänsynsreglerna följs. Detta gäller vid prövning av en verksamhet, vid
omprövning av tillstånd eller villkor liksom i tillsynen. Därmed är det
företaget som ska visa på att dess verksamhet inte ger upphov till olägenhet
för människors hälsa och miljön, genom att till exempel låta utföra
utredningar eller andra undersökningar. Det kan också tilläggas att det är
naturligt att den företagare som utövar verksamheten också på bästa sätt kan
klargöra hur den ska bedrivas eller bedrivs. Därför är det oklart på vilket sätt
Luleå kommun ska kunna utreda frågorna som förslagslämnaren föreslår.
Med hänsyn till det ovan nämnda anser miljö- och byggnadsförvaltningen att
Luleå kommun inte bör utreda frågan som föreslås enligt medborgarförslaget.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag, KLF Hid: 2017.6919

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen. Dnr. KLF 2017/1282-1521
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (2)
Ärendenr
2017/1672-1.5.2.1

Medborgarförslag om att köra fler bussturer till Rutvik och
Karlsvik
Ärendenr 2017/1672-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att köra fler
bussturer till Rutvik och Karlsvik.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att det ska gå fler bussar till Rutvik och Karlsvik har
lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 26 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har samrått med Luleå Lokaltrafik
och har följande kommentar till medborgarförslaget.
Både Rutvik och Karlsvik har timmestrafik på vardagar men särskilt för
Rutvik är utbudet på lördagar och söndagar inte bra. Men resandet är väldigt
lågt och har inte kunnat motivera en tätare trafik.
Om trafiken på lördagar skulle förtätas med ytterligare en tur i vardera
riktningen under sen eftermiddag skulle det innebära en liten förbättring för
boende i Rutvik men det innebär också en kostnad på cirka 35 000 kronor per
år. Att inrätta en sen tur från centrum till Rutvik varje vardag vid 23-tiden
innebär en årlig kostnad på cirka 75 000 kronor.
Med hänsyn till kostnaderna är vår bedömning tyvärr att resandeunderlaget
är för litet för tätare trafik än idag. Men Luleå växer och ett ökat resande kan
innebära förändringar i framtiden. För närvarande ser vi dock inget underlag
för en sådan förtätning av trafiken som föreslås i medborgarförslaget.

Maria Nordgren

Torbjörn Niemi

Samhällsutvecklingschef

Tf. Vd Luleå Lokaltrafik AB
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2 (2)
Ärendenr
2017/1672-1.5.2.1

Beslutsunderlag



Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-01-29 § 26, KLF Hid: 2018.1437
Medborgarförslag, KLF Hid: 2018.668

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB
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BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (2)
Ärendenr
2017/1675-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om att
upprätta ny busslinje mellan Kyrkbyn och Centrum
Ärendenr 2017/1675-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att upprätta ny
busslinje mellan Kyrkbyn och Centrum.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att det ska finnas en busslinje mellan Smedjegatan
och Kyrkbyn som tar kortare tid än linje 9 har lämnats in.
Ett medborgarförslag om att det ska gå fler bussar till Rutvik och Karlsvik har
lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-27 § 26 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har samrått med Luleå Lokaltrafik
och har följande kommentar till medborgarförslaget.
Idag går bussen till Kyrkbyn via Mjölkudden och Stadsön i Gammelstad men
vi bedömer att det blir ett för litet underlag för en mer direkt busslinje. För att
göra en snabbare resa så finns idag möjligheten att ta linje 1 eller linje 2 från
centrum och byta vid Stadsö centrum till linje 9. Det är tyvärr inte möjligt att
ha direkta busslinjer till alla stadsdelar.
Men Luleå växer och en kommande översyn av linjenätet i kombination med
ett ökat resande kan innebära förändringar i framtiden. För närvarande ser vi
dock inget underlag för en sådan linje som föreslås i medborgarförslaget.

Maria Nordgren

Torbjörn Niemi

Samhällsutvecklingschef

Tf. Vd Luleå Lokaltrafik AB
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Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-01-29 § 27, KLF Hid: 2018.1438
Medborgarförslag, KLF Hid: 2018.669

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB
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Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (2)
Ärendenr
2017/1676-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om ny
busslinje Centrum-Notviken
Ärendenr 2017/1676-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om ny busslinje
Centrum-Notviken-Porsön.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att det borde införas en busslinje som går från
centrum-Notviken-Porsön och tillbaka har lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 28 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har samrått med Luleå Lokaltrafik
och vi har följande kommentar till medborgarförslaget.
Vi håller med om att det kan finnas ett behov av en förbindelse mellan
Mjölkudden/Notviken och Porsön men vi bedömer tyvärr att det blir ett för
litet resandeunderlag för en sådan busslinje. De allra flesta vill resa så rakt
som möjligt mellan respektive stadsdel och centrum. Resandet mellan Porsön
och Notviken var också väldigt lågt då det för några år sedan fanns en
busslinje mellan Porsön och Storheden via Notviken.
Luleå växer och LLT håller tillsammans med Luleå Kommun att göra en
översyn av hela linjenätet. Det finns en idé om en ringlinje som kan bli
verklighet i framtiden och som kan ge den funktion som förslagsställaren
önskar. Men för närvarande ser vi inget underlag för en sådan linje som
föreslås i medborgarförslaget.

Maria Nordgren

Torbjörn Niemi

Samhällsutvecklingschef

Tf. Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutsunderlag
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB
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2 (2)
Ärendenr
2017/1676-1.5.2.1

23

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (2)
Ärendenr
2017/1677-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om fler
nattbussturer
Ärendenr 2017/1677-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om fler
nattbussturer.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om fler nattbussturer på helgerna har lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 29 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har samrått med Luleå Lokaltrafik
och har följande kommentar till medborgarförslaget.
LLT har idag nattbussar som natt mot lördag och natt mot söndag avgår 00.10,
01.10, 02,10 och 03.10 från Smedjegatan till alla större stadsdelar. Sommartid
går dock bara bussar 01.10. Sista bussen till de flesta stadsdelar på vardagar
går 23.15. Inget har tytt på att det finns behov av fler nattbussar och vi
bedömer att underlaget blir för litet för en utökning med ännu senare bussar.
Med nuvarande upplägg av nattbusslinjerna så fungerar det heller inte att
lägga in fler turer från ytterområden in mot centrum. För att det ska kunna
genomföras måste det i så fall bli färre turer ut från centrum. Det har också
varit en låg efterfrågan av fler turer från ytterområdena in mot centrum.

Maria Nordgren

Torbjörn Niemi

Samhällsutvecklingschef

Tf. Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutsunderlag
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB
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2 (2)
Ärendenr
2017/1677-1.5.2.1
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (1)
Ärendenr
2017/1678-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om att utöka
busstidtabellen för linje 8
Ärendenr 2017/1678-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att utöka
busstidtabellen för linje 8.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att det ska läggas in tätare busstrafik till Karlsvik så
att istället för att linje 8 går en gång i timmen går den en gång i halvtimmen,
har lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 30 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har samrått med Luleå Lokaltrafik
och har följande kommentar till medborgarförslaget.
LLT har sett över vilka möjligheter som finns att utöka till halvtimmestrafik
mellan klockan 15.00 och 19.00. Kostnaden för detta beräknas till cirka 600 000
kronor per år. Med hänsyn till den höga kostnaden bedömer vi tyvärr att
resandeunderlaget är för litet för tätare trafik än idag.
Men Luleå växer och en kommande översyn av linjenätet i kombination med
ett ökat resande kan innebära förändringar i framtiden. För närvarande ser vi
inget underlag för en sådan förtätning av trafiken som föreslås i
medborgarförslaget.

Maria Nordgren

Torbjörn Niemi

Samhällsutvecklingschef

Tf. Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutsunderlag



Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-01-29 § 30, KLF Hid: 2018.1441
Medborgarförslag, KLF Hid: 2018.673

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (2)
Ärendenr
2017/1679-1.5.2.1

Medborgarförslag om att förlänga busslinje 10 från
Storheden till Karlsvik
Ärendenr 2017/1679-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om att förlänga
busslinje 10 från Storheden till Karlsvik.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att busslinje 10 får fortsätta från Storheden till
Karlsvik har lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 31 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har samrått med Luleå Lokaltrafik
och vi har följande kommentar till medborgarförslaget.
Vår bedömning är tyvärr att resandeunderlaget är för litet för tätare trafik till
och från Karlsvik. Att förlänga linje 10 är i och för sig en god idé men den
innebär att ytterligare en buss måste avsättas för linjen. Detta ger tillsammans
med den utökade körsträckan en årlig kostnad på cirka 450 000 kronor. Med
hänsyn till den höga kostnaden bedömer vi tyvärr att resandeunderlaget är
för litet för tätare trafik än idag.
Men Luleå växer och en kommande översyn av linjenätet i kombination med
ett ökat resande kan innebära förändringar i framtiden. För närvarande ser vi
dock inget underlag för en sådan förtätning av trafiken som föreslås i
medborgarförslaget.

Maria Nordgren

Torbjörn Niemi

Samhällsutvecklingschef

Tf. Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutsunderlag
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB

30

2 (2)
Ärendenr
2017/1679-1.5.2.1

31

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (2)
Ärendenr
2017/1681-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om utökade
bussturer till sörbyarna
Ärendenr 2017/1681-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om utökade
bussturer till sörbyarna.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om fler bussar till och från sörbyarna, framför allt på
helger, har lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-29 § 32 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har följande kommentar till
medborgarförslaget.
Kvalitet & samhällsutveckling har med anledning av ett annat
medborgarförslag under våren tillsammans med Länstrafiken undersökt
möjligheterna och kostnaderna för att införa tre nya turer in till respektive ut
från Luleå till sörbyarna. Kostnaderna för detta bedöms till cirka 900 000
kronor.
Sammantaget medför en utökad helgtrafik höga kostnader som det för
närvarande inte finns utrymme för inom ramen för kollektivtrafikanslaget. För
att delvis tillmötesgå önskemålen om bättre helgtrafik har dock kommunen
tidigare beslutat om att ett försök med kvällsbuss fredagar och lördagar, samt
att den tur som är inne i Luleå 18.40 också får gå på lördagar, genomförs
under 2020.

Beslutsunderlag
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

Maria Nordgren
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Länstrafiken i Norrbotten
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2 (2)
Ärendenr
2017/1681-1.5.2.1
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (2)
Ärendenr
2017/1690-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om busstider
anpassade efter skolschema för elever resande med
Länstrafiken
Ärendenr 2017/1690-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om busstider
anpassade efter skolschema för elever resande med Länstrafiken.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om busstider anpassade efter skolschema för elever
resande med Länstrafiken har lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 § 65 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har följande kommentar till
medborgarförslaget.
Busstiderna på landsbygden anpassas idag till stor del utifrån skoldagarnas
start- och sluttider. Samtidigt ska de i möjligaste mån anpassas så att de också
passar för arbetspendling till och från arbeten i Luleå. Dessutom slutar inte
alla klasser samtidigt vilket gör det svårt att ha busstider som passar alla
elever alla dagar i veckan.
I samverkan med Länstrafiken försöker dock kommunen göra så att så många
elever som möjligt ska få så korta väntetider som möjligt före skolstart
respektive efter skolslut.
Att ha bussar som anpassas till alla elever som slutar olika tider under en dag
blir tyvärr alltför kostsamt.

Maria Nordgren
Samhällsutvecklingschef

Beslutsunderlag
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
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2 (2)
Ärendenr
2017/1690-1.5.2.1
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutvecklings
Anders Bylund

2018-06-04

1 (1)
Ärendenr
2018/188-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om gratis
bussturer för studenter vid Luleå Tekniska Universitet
Ärendenr 2018/188-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om gratis bussturer
för studerande vid Luleå Tekniska Universitet.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om gratis bussturer för studerande vid Luleå Tekniska
Universitet har lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 § 70 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har samrått med Luleå Lokaltrafik
och har följande kommentar till medborgarförslaget.
Kommunen har nyligen tagit ett beslut om att införa en rabatt för LTUstudenter som är skrivna i Luleå. Rabatten gäller för resor med Luleå
lokaltrafik och de rabatterade busskorten kan köpas från den 13 augusti.
Att införa helt gratis busstrafik för studenter innebär ett mycket stort
intäktsbortfall för LLT, då studenter idag är en stor resande grupp, och
därmed höga kostnader för kommunen.

Anna Lindh Wikblad

Torbjörn Niemi

Chef Kvalitet & samhällsutveckling

Tf. Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutsunderlag
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Medborgarförslag, KLF Hid: 2018.1844

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (1)
Ärendenr
2018/211-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om samma
rabatt på busskort för personer med sjukersättning som för
ålderspensionärer
Ärendenr 2018/211-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om samma rabatt på
busskort för personer med sjukersättning som för ålderspensionärer.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att samma rabatt på busskort för personer med
sjukersättning som för ålderspensionärer har lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 § 73 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har samrått med Luleå Lokaltrafik
och vi har följande kommentar till medborgarförslaget.
Det finns många olika grupper i samhället som vill ha lägre avgift i
kollektivtrafiken. Luleå kommun har sedan länge valt att ha rabatterade priser
utifrån olika åldrar vid resor med lokaltrafiken. Det innebär ett enkelt system
som är beprövat och fungerar. Att införa rabatter för många olika
grupperingar innebär ett betydligt komplexare och därmed dyrare system.
För närvarande finns tyvärr inte ekonomiskt utrymme att överväga ytterligare
rabatter än de som kommunen redan ger.
Anna Lindh Wikblad

Torbjörn Niemi

Chef Kvalitet & samhällsutveckling

Tf. Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutsunderlag
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Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB

40

41

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (2)
Ärendenr
2018/221-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om fler lokala
bussturer mellan 05:00 och 06:00
Ärendenr 2018/221-1.5.2.1

Kvalitet &samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget om fler lokala
bussturer mellan 05:00 och 06:00.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om fler lokala bussturer mellan 05:00 och 06:00 har
lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 § 74 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har samrått med Luleå Lokaltrafik
och har följande kommentar till medborgarförslaget.
De flesta större stadsdelar har idag den första avgången mot centrum mellan
klockan 05 och 06. Att generellt införa tidigare morgonturer bedömer vi att
resandeunderlaget är för litet för i förhållande till den kostnad som uppstår.
LLT har sett över möjligheterna till en tidigare morgontur vardagar från
Björkskatan. En tur 05.30 på linje 2 går att få för en kostnad på cirka 130 000
kronor. Motsvarande kostnad för en tidig morgontur på linje 9 från Lerbäcken
via Örnäset bedöms till cirka 120 000 kronor.
Med hänsyn till kostnaden och osäkerheten om det reella behovet föreslår vi
att medborgarförslaget avstyrks.

Maria Nordgren

Torbjörn Niemi

Samhällsutvecklingschef

Tf. Vd Luleå Lokaltrafik AB

Beslutsunderlag
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
Luleå Lokaltrafik AB

43

2 (2)
Ärendenr
2018/221-1.5.2.1

44

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

1 (2)
Ärendenr
2018/154-1.5.2.1

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om utredning
och förändring av Porsövägen
Ärendenr 2018/154-1.5.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget vad gäller
utredning av Porsövägen, samt hantera eventuell förändring av vägen i
arbetet med utvecklingsplanen för Porsön.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om utredning och förändring av Porsövägen har
lämnats in.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 § 69 att medborgarförslaget fick
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kvalitet &
samhällsutveckling.
Staben för kvalitet & samhällsutveckling har följande kommentar till
medborgarförslaget.
Arbetet med en utvecklingsplan för Porsön är påbörjat. Inom ramen för denna
kommer frågor om gators framtida status och eventuella förändringar att
behandlas. Även Porsövägen bör ses över då den har en hel del trafik
samtidigt som det finns stora behov för gående och cyklister att korsa den från
och till bostadskvarteren respektive LTU.
Eftersom vägens funktion kommer att behandlas på en övergripande nivå i
utvecklingsplanen föreslår vi att medborgarförslaget tillstyrks vad gäller
utredning av vägen medan denna utredning sedan för utvisa om vägen i
framtiden reellt ska förändras på något sätt.

Beslutsunderlag
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Maria Nordgren
Samhällsutvecklingschef
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2018-06-04

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kvalitet & samhällsutveckling
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2 (2)
Ärendenr
2018/154-1.5.2.1

47

48

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström

2018-05-07

1 (3)
Ärendenr
2018/534-3.1.1.3

Planuppdrag för del av Storheden, Storheden 1:101
Ärendenr 2018/534-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att ändra detaljplanen för del av Storheden, Storheden 1:101.
Detaljplanen bedöms handläggas enligt standardförfarande. Den kan då antas
av stadsbyggnadsnämnden om inga allvarliga erinringar inkommer under
granskningstiden.

Sammanfattning av ärendet
Gestamp Hardtech ansöker genom Arkitekthuset Monarken AB om ändrad
detaljplan för att möjliggöra ny kontorsbyggnad och avstyckning av
nuvarande fastighet Storheden 1:101. Förslaget innebär att en ny byggrätt för
kontor tillskapas på den yta som enligt gällande detaljplan är parkering öster
om befintlig väg.
Gestamp Hardtechs utvecklingsavdelning är i dagsläget lokaliserade till
moduler inom fastigheten Storheden 1:101. Modulerna är inte bra ur
arbetsmiljösynpunkt och företaget har för avsikt att utveckla verksamheten.
Med anledning av detta vill Gestamp Hardtech skapa nya kontorslokaler i
nära anslutning till produktionen på Storheden 1:101. Företaget har beslutat
att inte längre bedriva fastighetsutveckling utan vill stycka av delar av
nuvarande fastighet och låta bygga nya lokaler som de sedan kan hyra.
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Ungefärligt planområde för ändrad detaljplan.
Gällande detaljplan (PL 357) anger industri. Enligt gällande detaljplan finns en
outnyttjad byggrätt men byggrättens placering är inte optimal om man vill
kunna stycka av fastigheten. Med anledning av detta föreslår kvalitet &
samhällsutveckling i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och
byggnadsförvaltningen att detaljplanen ändras i syfte att ändra befintlig
byggrätt och möjliggöra en avstyckning av nuvarande fastighet.
Kapaciteten på vatten- och avloppsnätet är begränsad på Storheden och nya
anslutningar hanteras mycket restriktivt. Den föreslagna ytan för ny
kontorsbyggnad ligger inte inom verksamhetsområdet för vatten- och avlopp.
Anslutning till kommunens vatten- och avloppsnät kan ändå ske under
förutsättning att den förändrade byggrätten inte innebär ytterligare belastning
på nätet.
Det aktuella området består till stor del av hårdgjorda ytor vilket innebär att
nästan allt dagvatten måste tas omhand och transporteras bort. Gällande
detaljplan reglerar dagvattenhanteringen i området. Vid en ändring av
detaljplanen ska dagvattenfrågan fortsatt hanteras.
Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
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Markanvisning del av Svartön 18:17
Ärendenr 2018/805-3.1.2.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att lämna markanvisning till Train Alliance
Sweden AB på del av Svartön 18:17 för etappvis utbyggnad av ett
järnvägstekniskt centrum
2. Markanvisningen ska gälla enligt villkoren nedan
3. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna
erforderliga köpehandlingar

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-14 § 210 att lämna markanvisning till
Train Alliance Sweden AB på del av Svartön 18:17. Train Alliance genomförde
aldrig markanvisningen men har nu återkommit med begäran om en ny
markanvisning efter det att man jobbat vidare med planerna.
Train Alliance är ett industriellt företag som bygger, finansierar och hyr ut
moderna produktionsanläggningar för järnvägsnära verksamheter inom
infrastruktur och logistik. Train Alliance ser Luleå som ett viktigt framtida
järnvägscentra i Norr där järnvägstrafiken enligt prognoserna kommer att öka
och där nuvarande depåstruktur är föråldrad.
Train Alliance planerar en utbyggnad av en komplett underhållsdepå för
järnvägsfordon. I ett första steg vill man bygga anslutningsväxlar med
signalteknik dimensionerade för axeltryck på 35 ton som ansluter till statens
järnvägsspår på Svartön. I en andra etapp planeras en depå med
svarvanläggning för hjul och avisningsanläggning medan den tredje etappen
ska bli en multifunktionshall för tvätt, sanering och vagnverkstad.
Det aktuella området på Svartön har planlagts för ändamålet som
järnvägstekniskt centrum med en total areal på ca 27 ha. Detaljplanen vann
laga kraft 2015-06-24.
Kvalitet & samhällsutveckling har i samråd med Luleå Näringsliv fört
diskussioner med bolaget och presumtiva operatörer och bedömt projektet
som intressant. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att markanvisning
lämnas för projektet med följande villkor.
Markanvisning ska ske genom att ett område om ca 5200 kvm överlåts till
Train Alliance Sweden AB för byggande av ett första steg med
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anslutningsväxel och signalanläggning. Överlåtelsen ska villkoras att gälla
under förutsättning att byggnationen är påbörjad i väsentlig omfattning senast
två år efter avtalsdagen. Avtal ska träffas senast 2019-06-01. Om utbyggnad av
det första steget skett ska markanvisningen gälla för en andra etapp som
omfattar en hjulsvarv och avisningsanläggning. Om även andra etappen
fullföljs fortsätter markanvisningen att gälla för en tredje etapp som avser
multifunktionshall.
Markpriset ska beräknas enligt den vid överlåtelsetidpunkten gällande
kommunala taxan för industrimark. Marken ska övertas i befintligt skick och
Train Alliance svarar för allt arbete och alla åtgärder inom det anvisade
området. Kostnader för lagfart, bygglov inklusive planavgift, anslutning till
kommunalt vatten och avlopp, el mm ska betalas av Train Alliance enligt
gällande taxor. Kommunen svarar för fastighetsbildningskostnader.
Under förutsättning av att Train Alliance utfört spårväxel som är inkopplad
på Trafikverkets spåranläggning gäller markanvisningen för etapp 2 som
avser område för hjulsvarv och avisningsanläggning i fyra år efter
tillträdesdagen för den första överlåtelsen. Överlåtelseavtalet för etapp 2
kommer då att villkoras att gälla under förutsättning att byggnation av
anläggningarna påbörjats i väsentlig omfattning senast två år efter
avtalsdagen. Om anläggningarna i etapp 2 utförts inom angiven tid gäller
markanvisningen för en tredje etapp ytterligare fyra år efter tillträdesdagen
för etapp 2. Även överlåtelseavtalet för etapp 3 kommer att villkoras med att
byggnation ska vara påbörjad i väsentlig omfattning senast två år efter
avtalsdagen.
Om angivna tider inte uppfylls upphör markanvisningen att gälla utan
föregående uppsägning och utan rätt för Train Alliance Sweden AB till
ersättning för nedlagda kostnader.
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
lämna markanvisning till Train Alliance Sweden AB på del av Svartön 18:17
för etappvis utbyggnad av ett järnvägstekniskt centrum i enlighet med
villkoren ovan och att uppdra till chefen för kvalitet & samhällsutveckling rätt
att underteckna köpehandlingarna.
Ewa Andersson Hjälte
Samhällsstrateg

Beslutet skickas till
Train Alliance Sweden AB
Kvalitet & samhällsutveckling
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Förslag till beslut gällande medfinansiering av Association
of European Border Regions årskongress i Uleåborg
Ärendenr 2018/874-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera AEBR årskongress 2018 i
Uleåborg med 50 000 kr.
2. Medel anvisas från anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Bothnian Arc/Bottenviksbågen söker medfinansiering om 50 000
kr till Association of European Border Regions årliga kongress som arrangeras
i Uleåborg den 19-22 september 2018. Den totala kostnaden för årskongressen
är beräknad till 1 050 000 kr. Extern finansiering vid ansökan uppgår till ca en
tredjedel och finansiärer är bland annat Uleåborgs stad, ProAgria och Torneå
stad. Bottenviksbågens egen finansiering motsvarar ca 287 000 kr.
Det förväntas komma ca 200 deltagare från 30-talet olika gränsregioner i
Europa till kongressen. Bottenviksbågen är en av Nordiska ministerrådets
gränskommittéer.
I samband med årskongressen arrangeras en högklassig internationell
konferens med flertal prominenta gäster såsom Finlands statsminister Juha
Sipilä, EU-kommisionärer, ledande tjänstemän och regeringsföreträdare från
Sverige. Luleå kommun kommer att representeras av Niklas Nordström som
moderator för ett event. Det finns utrymme för fler från Luleå kommun att
delta och representera kommunen. Luleå kommun har också möjligheten att
göra en presentation vid studiebesöket lördag den 22 september i Haparanda
Tornio. Luleå kommuns logo kommer att synas i materialet.
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att Luleå kommun medfinansierar
årskongressen med 50 000 kronor.

Beslutsunderlag


Ansökan från Bottenviksbågen gällande AEBR kongress 2018

Jan Unga
Strateg
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Förslag till beslut gällande projekt regioncentra för
musikvideoproduktion
Ärendenr 2018/631-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå om totalt 75 tkr (25
tkr/år) till projektet regioncentra för musikvideoproduktion 2018-2020.
2. Medel anslås från anslaget för näringslivsbefrämjande åtgärder.
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
BD Pop AB har ansökt om medfinansiering gällande projektet regioncentra för
musikproduktion som är ett samverkansprojekt mellan BD Pop, Filmpool
Nord och Bodens Utveckling.
Från Luleå kommun ansöks om totalt 75 tkr, 25 tkr/år för åren 2018-2020.
Den totala projektbudgeten är 3,6 mkr. Finansiering söks även från Region
Norrbotten 1,2 mkr, Bodens kommun 600 tkr, Filmpool Nord 450 tkr,
Sparbanken Nord 225 tkr, Längmanska företagarfonden 300 tkr samt
norrbottenskommunerna 300 tkr.
Projektets syfte är att skapa nya strukturer och sysselsättning i en ny del av de
kulturella och kreativa näringarna samt att förbättra förutsättningarna för
musik- och filmindustrin i hela regionen. Projektet skall drivas av BD Pop som
huvudman. Genom projektet vill aktörerna:
1. Etablera ett regionalt centrum för musiker och filmare att mötas för
gemensamma projekt och för musikvideoproduktion.
2. Etablera kommersiellt hållbara modeller för norrbottniska artister och
filmaktörer att nå ut på nya marknaden.
3. Bygga en resursbank och att få fler av våra artister på en nationell och
internationell marknad.
4. Skapa en innovativ arena och växthus för de ingående branscherna.
5. Skapa samverkan med angränsade näringar tex spelindustri.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att BD Pops arbete har haft stor
betydelse för den positiva utveckling Luleå har haft de senaste åren inom
kulturella och kreativa näringar. BD Pop stödjer regionala artister och
musikproduktioner, marknadsför det regionala musiklivet och driver en
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inkubator för talangutveckling av artister. Kvalitet & samhällsutveckling
föreslår därför att projektet finansieras med 25 tkr/år under 2018-2020.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av projekt Regioncentra för
musikvideoproduktion

Natalia Golubeva
Strateg

Beslutet skickas till
BD Pop AB
Ekonomikontoret
Kvalitet & samhällsutveckling
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PROJEKTBESKRIVNING

Regioncentra för musikvideoproduktion
Ett samverkansprojekt mellan BD Pop, Filmpool Nord och Bodens Utveckling.
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Projektidé & syfte
Projektet är initierat av Filmpool Nord, BD Pop och Bodens Utveckling gemensamt.
Projektet syftar till att skapa nya strukturer och sysselsättning i en ny del av KKN,
samtidigt som man förbättrar förutsättningarna för musik- och filmindustrin i hela
regionen. Syftet är att:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Etablera ett regionalt centrum för musikvideoproduktion vid Boden Business Park
i anslutning till Studio Nord (Filmpool Nords studio)
Ta tillvara på de regionala bolagen Filmpool Nord och BD Pop där man i en
gemensam resurs kommer stärka kulturella och kreativa näringar i regionen.
Etablera kommersiellt hållbara modeller för Norrbottniska artister och filmaktörer
att nå ut på nya marknader
Ta fram nya affärsmodeller för filmföretag & musikvideoproducenter
Skapa en innovativ arena och växthus för de ingående branscherna
Skapa samverkan med angränsade näringar t e x spelindustrin

Detta skall ske genom att koordinera, producera och på rätt sätt distribuera musikvideos
från Norrbotten, i en kreativ och öppen miljö.
BD Pop är huvudman för projektet.
Total projektbudget är 3,6 Mkr under de tre åren.
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Aktörer
BD Pop - Produktion och distribution av musik från regionen
Idag finns det ett stort antal artister, med olika nivå på sitt utövande, som inte når ut på
marknader där det finns ett kommersiellt incitament för konsumtion. I dag är musikvideos
och distribution via nätet en förutsättning för att kunna skapa en kundbas som genererar
en påtaglig intäkt.
Dessa artister har oftast inte verktygen för att kunna nå dessa marknader - ekonomiskt,
nätverksmässigt eller kompetensmässigt. Vidare finns det andra mer etablerade artister
som har behov av att lyfta sig till nästa nivå avseende produktion av musikvideos,
distributionskanaler och utvecklande av affärsmodeller. Kort sagt är utvecklingsbehovet
närvarande, i olika former, från talanger till etablerade artister.
BD Pop bedömer att det finns ca 20 artister i Norrbotten som har ett direkt
behov av att få fram 2-3 musikvideos var per år.
BD Pop är ett utvecklingsbolag för populärmusik från Norrbotten med uppgift att stödja
regionala artister och musikproduktioner. BD Pop medverkar med kunskaper och
kontakter, personella och ekonomiska resurser, med support- eller
samproduktionsinsatser. BD Pop marknadsför det regionala musiklivet på nätet och i
media, skapar kontakter och bygger nätverk.
BD pop driver en inkubator för talangutveckling av artister, låtskrivare, tekniker,
producenter eller andra i det regionala musiklivet. Utvecklingsarbetet sker i etapper på
6-12 månader.
Man går även in och supporterar regionala artister och musikproduktioner. Artisterna
ska vara bosatta i Norrbottens län eller genomföra produktionerna i samarbete med det
regionala musiklivet. Stödet kan vara ekonomiskt eller i form av studiotid och personal
vid inspelningar eller gig.
BD Pop AB ägs av Region Norrbotten och Norrbottenskommunerna Boden, Jokkmokk,
Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. Övriga kommuner i länet
erbjuds att bli delägare.
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Filmpool Nord – regionala filmcentrat
Filmpool Nord är en regional filmorganisation för samproduktion av långfilm/tv-drama,
kortfilm, dokumentärfilm och andra former av audiovisuella verk samt för filmpedagogik,
talangutveckling, visning/spridning och övriga filmkulturella frågor.
Det finns ett stort antal filmare och producenter som inte finner kunder eller former för att
kunna utveckla sin produktion till kommersiellt hållbara volymer, eller lyfta den till nya
högre nivåer.
Filmpool Nord har under 2017 byggt upp en ny studio vid Boden Business park i Sävast
– Studio Nord. Filmpool Nord skapar med den nya studion unika förutsättningar i
regionen avseende inspelningsstudio, kompetensnätverk och tillgång till teknik
för filmproduktioner.
Filmpool Nord drivs som ett aktiebolag och ägs av elva kommuner i Norrbotten och
Region Norrbotten. Filmpool Nord initierades 1992 och är en av pionjärerna i den
regionala struktur på filmområdet som byggdes upp under 1990-talet.

Lokalisering Sävast
Ett stort antal artister, filmskapare och kreatörer samt angränsande näringar från hela
Norrbotten utgör en stark resurs till utveckling, om de får tillgång till rätt miljöer,
processtöd, koordinering och utrustning.
Boden Business Park är en snabbt växande mötesplats där filmproduktion, spelutveckling
och kreativa näringar utvecklas i snabb takt. Projektet ska etablera en fast punkt, för
koordinering och projektgenomförande – i direkt anslutning till studios, kreativa miljöer
och stöd, tillika resurser. Projektet skall ses om första steget mot ett nytt regionalt centra –
för musik och filmproduktion – och som får naturlig samverkan med angränsade
näringar, till exempel spelutveckling.
Den fysiska platsen är dessutom ett näringslivscentrum där projektdeltagarna får direkt
kontakt med marknader inom andra sektorer såsom industri, besöksnäring, kommun mm.
Dessa har indirekta eller direkta behov av film- och ljud- och musikkompetenser.
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Projektgenomförande
Projektmål
Projektets måluppfyllnad mäts i både kvantitet och kvalitet. I kvantitet genom att titta på
hur många personer/företag som involverats i projektet, antalet fullbordade musikvideos
samt antalet samverkansprojekt som drivits med angränsande verksamheter såsom
spelindustri, inkubatorer etc.
Kvalitetsmässigt mäts projektet i utfallet av de genomförda projekten. Har var och ett av
dessa nått sitt individuella mål?
Målet är att minst 10 musikvideos per år produceras, 10 artister och 5 filmföretag
involveras i projektet varje år.
Effekten blir att regionen kommer stärka sin position och närvaro på en nationell och
internationell arena samtidigt som de angränsande näringar t ex spelindustrin kan
utvecklas friare då kompetensen finns samlad vid ett centra, Boden Business Park.

Övergripande mål
Projektets långsiktiga mål är att:
•
•
•
•
•

Stärka sysselsättningsgraden i film- och musikbranschen i Norrbotten
Bygga en sund KKN-bransch med jämnare intäktsflöde för involverade
intressenter
Skapa och förbättra en kommersiellt hållbar affärsmodell inom
musikvideoproduktion för länets aktiva
Att få ut fler av våra artister på en nationell och internationell marknad
Att etablera ett naturligt centra för musiker och filmare att mötas för
gemensamma projekt, t ex musikvideos, spelproduktion etc.

•

Att bygga en resursbank för ljud och film kopplat till spelindustrin

•

Att musik- och filmaktörerna får en naturlig ingång och ett engagemang i de
framväxande digitala näringarna t ex spelutveckling.
Att efter projektets slut kunna referera och relatera till en ny gren inom KKN –
musikvideoproduktion i Norrbotten.

•
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Samverkan & innovativa miljöer för KKN
I Sävast växer en ny innovativ miljö fram som syftar till att utveckla och stötta KKN
(Kulturella och kreativa näringar). En stark angränsande näring är spelutveckling.
Förutom ide och teknisk utveckling är rörlig bild och ljud de två kanske viktigaste
ingredienserna vid framtagandet av ett nytt spel. Projektet skulle således starkt stötta den
innovativa arena etableras för närvarande. En utbildning mot indiespelsutveckling startar
hösten 2017 och ytterligare en utbildning avses starta upp 2018, utöver de kreativa
arenor och inkubatorprogram som startas upp.
SPELUTVECKLING
Hösten 2017 öppnde den första yrkesutbildningen inom spelutveckling i Norrbotten. I
samråd med Changemaker Educations har en unik utbildning skapats – för små
oberoende spelutvecklare, så kallade ”Indie Developers”. Detta är helt i linje med hur
både Arctic Game Lab och Boden Business Park vill arbeta, det vill säga att skapa en
bransch präglad av entreprenörskap och inte bara stora etablerade aktörer.
Sunderby Folkhögskola är huvudman men Changemaker Educations står för innehåll
och drift av utbildningen.
UTBILDNING INOM RÖRLIG BILD
Tillsammans med Sunderby Folkhögskola planeras en heltidsutbildning lokaliserad på
Boden Business Park med arbetsnamnet ”rörlig bild”. Fokus på utbildningen ligger i att
skapa berättelser och innehåll till rörligt digitalt media, där Youtube är den största
plattformen idag.
SAMVERKAN HÖGRE UTBILDNING
Forskningen och forskarutbildningen inom Medie- och kommunikationsvetenskap vid Luleå
tekniska universitet, i Piteå, ger möjlighet att integrera det traditionella teoretiska arbetet med
ett mer praktiskt och gestaltande skapande.
Den kreativa miljön vid Boden Business Park skall ses som en resurs och praktisk arena för
Institutionen för Media- och kommunikationsvetenskap. Syftet är att utifrån akademiskt
definierade modeller kunna skapa produktionsmodeller inom det praktiska område som
projektet verkar. Vi ser främst en nära samverkan med Ljudteknikprogrammet 180p, i Piteå.
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Projektmodellen
Projektet ska löpa över tre år, med start 2018 04 01 där en resurs knyts till projektet för
att koordinera och driva utveckling av musikvideoproduktion. Projektet skall drivas av BD
Pop som huvudman, men vara i huvudsak lokaliserat till Studio Nord /Boden Business
Park i Sävast. Kreatörer ska vara fria att förlägga musikvideoinspelningar i hela länet.
Syftet är att under projekttiden etablera en affärsmodell som på sikt ska kunna bära sig
själv. Initialt kommer arbetet att handla om att skapa struktur och ett naturligt nätverk för
intressenterna. På sikt ska modeller för ersättningar och kostnadsbärare definieras. Dessa
modeller förfinas och realiseras genom att inkludera intressenterna i modellen.

Projektorganisation
Projektet drivs av en koordinator som svarar direkt mot ledningsgrupp bestående av en
representant från var och en av samverkansparterna. Ledningsgruppen tar in
kompletterande kompetenser utifrån behov.

Personal - projektkoordinator
Rollen som koordinator innefattar att
•
•
•
•
•

Genom nära samverkan med BD Pop fånga upp, stimulera, stötta och vägleda
artister till musikvideoproduktionen.
Att koordinera och implementera produktion av musikvideo på plats vid Studio
Nord på Boden Business Park eller annan för produktionen lämplig plats.
Samverka och synka produktion med Studio Nord avseende studiobruk och
produktionskompetens; teknik och personal.
Att vara mottagarresurs för de musiker/filmare som kommer i kontakt med BD
Pop och Filmpool Nord.
Upprätta och främja en nära samverkan med utbildningar i regionen inom musik,
video och angränsande områden; LTU Piteå, Sunderby fhsk, Kalix fhsk mfl.

Lokaler
Ett kontor hyrs på Boden Business Park för projektledning. Övriga lokaler såsom studios
vid inspelning, produktion och postproduktion etc. hyrs utifrån behov.

Utrustning
Studio Nord, tillsammans med verksamma filmteknikföretag i regionen och andra privata
aktörer kan tillgodose största delen av utrustning och lokaler, vilket kan hyras in i
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Regioncentra för musikvideoproduktion
Projektbeskrivning
Boden 20180301

projektet. På sikt kommer största delen av utrustningsfrågan hanteras genom hyra från de
professionella aktörer som finns i regionen.

Projektbudget
KOSTNADER
Budgetpost
Personal (koordinator)
Utrustning & lokaler
Övriga kostnader
Total budget

2018
400
300
500
1200

2019
400
300
500
1200

2020
400
300
500
1200

Finansiär
Region Norrbotten 33%
Bodens kommun
Filmpool Nord (kompetens & tid) egeninsats
BD Pop (kompetens & tid) egeninsats
Övriga kommuner
Längmanska
Sparkbanken Nord

2018
400
200
150
150
125
100
75

2019
400
200
150
150
125
100
75

2020
400
200
150
150
125
100
75

Summa finansiering

1200

1200

1200

FINANSIERING

Sida 9 | 9
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Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Eira Andersson

2018-06-11

1 (2)
Ärendenr
2018/891-1.2.3.1

Förslag till beslut avseende Fair Pay
Ärendenr 2018/891-1.2.3.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att Luleå kommun ska starta ett samarbete med
organisationen Fair Pay.

Sammanfattning av ärendet
Kommundirektören får i uppdrag att utreda Luleås förutsättningar för att bli
en certifierad Fair Pay-kommun. En certifiering innebär att utveckla och
kvalitetssäkra kommunens arbete för jämställd sponsring/resursfördelning till
idrott i nära samverkan med organisationen Fair Pay.
Fair Pay driver frågan om lika villkor inom idrotten. Idag går ungefär 80 % av
den totala sponsringen till män medan 20 % går till kvinnor, trots att kvinnor
utgör 46 % av idrottsutövarna. Fair Pay är en stiftelse som arbetar för att
privata och offentliga aktörer ska ta principbeslut om jämställd sponsring
och/eller jämställd resursfördelningen. De erbjuder en helhetslösning om
utbildning, kartläggning, rådgivning och certifiering. Ett vetenskapligt råd
finns knutet till stiftelsen för att kunskapsmässigt kvalitetssäkra dess arbete.
Malmö stad och Linköpings kommun har idag avtal med Fair Pay.
Luleå kommun arbetar långsiktigt för ett mer jämställt samhälle genom
jämställdhetsintegrering av sin egen verksamhet och resursfördelning.
Kommunövergripande aktiviteter kring gender budgeting pågår där nya
kultur- och fritidsförvaltningen är ett fokusområde. Fritidsförvaltningen
arbetar löpande med jämställdhet gällande exempelvis lokalt aktivitets-stöd
(LOK) och fritidsgårdsverksamhet. Samtidigt pågår projektet En dörr in, för
att samordna kommunens stöd och bidrag.
Det fortsatta arbetet för jämställd idrott och fritid i Luleå bör utvecklas i bred
samverkan. Det handlar om att se över de delar i kommunen som på olika sätt
påverkar människors möjligheter, villkor och förutsättningar inom idrott. En
Fair Pay certifiering möjliggör ett helhetsgrepp och ger stöd att nå hela vägen
fram. Genom en certifiering ökar kommunens kompetens kring
jämställdhetsintegrering och stärker Luleås profil som en idrottsstad för alla.

Beslutsunderlag


Information om kriterier om Fair Pay
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KRITERIER FÖR ATT BLI EN FAIRPAYER
– Certifiering för jämställd sponsring
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FairPayer – certifiering för jämställd sponsring
En Fairpayer är en organisation inom privat, offentlig och ideell sektor vilken medvetet och strategiskt
arbetar för att dess sponsringsmedel och resurser ska fördelas jämställt mellan flickor och pojkar;
kvinnor och män. Syftet med att vara en FairPayer är att ta ställning för att alla människor ska ha
samma resurser och möjligheter att börja i samt utvecklas inom idrotten – oavsett kön.

Kriterier för att bli en FairPayer:
• Organisationen ansöker om att bli en FairPayer genom att kontakta FairPays ansvariga. Vid ett första
möte presenteras samlad dokumentation av policys och handlingsplaner samt fördelning av
sponsring. Utifrån målet om 50/50 fördelning tittar vi tillsammans på vilka åtgärder organisationen
behöver ta för att bli en FairPayer.
• Organisationen ska fördela sponsringsmedel med 50% till kvinnor och 50% till män. För en klubb
eller ett förbund gäller att fördelning sker jämställt inom organisationen (baserat på antal medlemmar)
• Organisationen ska sätta tydliga mål och ha en stark vilja att förändras för att bli en FairPayer. Att bli
en FairPayer innebär ett förändringsarbete i attityder och handling såväl internt som externt.
• I avtal med föreningar och förbund med idrottsutövare av båda könen ska organisationen begära att
mottagarna av sponsringsmedel fördelar medlen rättvist mellan kön. Gällande klubbar med
deltagande av endast ett kön (enkönade klubbar är vanligast inom elitidrotten) samt enskilda
personers elitsatsningar gäller inte detta krav. Kravet att sponsra jämställt kvarstår givetvis för den
organisation som är avsändare för sponsringsmedlen. Den förening/klubb/förbund som sponsras
ska vara beredd att redovisa till FairPay och avsändaren för medlen hur medlen har fördelas.
• Organisationen ska låta oberoende revisorer granska sponsringen utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
• Organisationen får efter en utfästelse från FairPay använda sig av FairPay–märkningen under ett år i
taget, med möjlighet till förlängning efter FairPays granskning och godkännande av arbete och
implementering.
• Med sponsring av idrott menas här medel som delas ut till av Riksidrottsförbundet anslutna
specialförbund och deras medlemsorganisationer, i dag ca 20 000 föreningar och 3,3 miljoner
medlemmar (Riksidrottsförbundet 2011). Sponsringen inkluderar även annonser, reklam- och annat
marknadsföringsvärde i programblad, arenor, skärmar eller annan kommunikation organisationen för
i samband med satsningar för RF:s medlemmar.
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Översikt arbetsgång och aktiviteter:
• FairPayer Brons.
Organisationen blir en Fairpayer brons när ett samarbete påbörjas, om organisationen fördelar sin
sponsring ojämställt med en fördelning lika med eller sämre än 70% / 30%. Vi formulerar en
gemensam arbetsgång och skriver under samarbetsavtal. Tillsammans skapar vi en sponsorpolicy som
beskriver verksamhetens ambitionsnivå (50/50) och avsikter med den nya policyn.
FairPay och organisationen arbetar fram en handlingsplan med tydlig arbetsordning, ansvarsfördelning
och tidsangivelse för planen. Att bli en FairPayer tar tid, förslagsvis arbetar vi med 3-årsplaner.
Organisationen påbörjar sitt interna arbete med att förankra sponsorpolicy och plan. När arbetet är
påbörjat får organisationen använda sig av den bronsfärgade FairPay–loggan i sin kommunikation. Till
organisationens budskap och egna kommunikation används alltid det egna marknadsföringsmaterialet.

!

• FairPayer Silver.
Organisationen har nått minst en 70/30-fördelning till sina mottagare och har samma krav på
mottagare av medel. Nu får organisationen använda den silverfärgade loggan i sin kommunikation. Till
organisationens budskap och egna kommunikation används alltid det egna marknadsföringsmaterialet.

!
• FairPay Grön.
Nu har organisationen nått sitt mål; en jämställd fördelning, 50/50 av sponsringsmedel samt ett krav på
att mottagarna av sponsringsmedlen i mixade klubbar och förbund fördelar sina medel jämt mellan
kön. Nu får organisationen använda sig av den grönfärgade FairPay–loggan i sin kommunikation kring
sponsringsarbetet, med kontroller för varje år och möjlighet till förlängning. Till organisationens
budskap och egna kommunikation används fortfarande alltid det egna marknadsföringsmaterialet.

För mer info, kontakta: Isabelle Widmark, verksamhetsutvecklare.
073–8181496 / isabelle@fairpay.nu

78

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Sara Palmman

2018-06-05

1 (2)
Ärendenr
2018/596-2.4.3.3

Förslag till beslut gällande ansökan om integrationsmedel,
Kultur och fritidskompassen
Ärendenr 2018/596-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Sensus
Studieförbunds ansökan om 238 000 kronor till projektet Kultur- och
Fritidskompassen.
2. Medel anvisas från anslaget för Integrationsinsatser.
3. Vid projekttidens slut ska resultatet, utöver den skriftliga
redogörelsen, även redovisas muntligt för beredningsgruppen för
Integrationsmedel.
4. Rutinerna för Integrationsmedel Stor förändras så att ansökningar kan
behandlas varje månad.

Sammanfattning av ärendet
Med projektet Kultur- och Fritidskompassen avser Sensus att bygga vidare på de
positiva resultat som projektet Kulturkompassen gav. I projektet ska
nyanlända och nyinflyttade Luleåbor, främst barn och barnfamiljer, ges
möjlighet att upptäcka och prova på olika delar av det kultur- och fritidsutbud
som finns i Luleå. Deltagarna ska ha bott i Luleå fyra år eller kortare tid och
kan komma från andra orter i Sverige likväl som från andra länder.
Målsättningen med projektet är att få fler inflyttade att vilja bo kvar i Luleå
varför ett speciellt fokus riktas till de nyanlända så att de stannar kvar efter
etableringstiden. Inom projektets ram kommer 14 aktiviteter att genomföras
under sju månader. Minst 100 deltagare, varav 50 barns ska ha deltagit.
Med de erfarenheter som gjordes i projektet Kulturkompassen bedömer
ledningsgruppen Vi6 att projektet har goda förutsättningar att bli ett väl
fungerande komplement till samhällsundervisningen. Målsättningen att få fler
nyanlända att permanent bosätta sig i Luleå är en prioriterad fråga och
ledningsgruppen Vi6 föreslår därför att medel beviljas.
Möjligheten att söka integrationsmedel beslutades av kommunstyrelsen den
12 mars. I beslutstexten beskrivs att ansökningar till Integrationsmedel Stor ska
hanteras två gånger per år. Efter denna första ansökningsomgång bedömer
förvaltningen att Integrationsmedel Stor, precis som Integrationsmedel Mellan,
bör kunna hanteras löpande varje månad.
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Beslutsunderlag




Ansökan till projektansökan Kultur- och fritidskompassen
Komplettering till projektansökan Stor, Kultur- och Fritidskompassen
Beslut Kommunstyrelsen 2018- 03-12 § 73, KLF Hid: 2018.2461

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati

Beslutet skickas till
Sensus Studieförbund
Kvalitet & Samhällsutveckling
Samtliga förvaltningar
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Ärendenr
2018-01-15

PROJEKTANSÖKAN ”STOR”
1. Organisation

Organisationsnummer

Namn organisation

Organisationsnummer

Sensus Studieförbund

897000-3599

2. Projektets namn
Vad heter projektet?
Kultur- och Fritidskompassen

3. Projektets bakgrund
Hur ser det ut med den målgrupp som projektet vänder sig till? Vad är behovet/problemet
som projektet vill åtgärda?
Målgruppen är nyanlända Luleåbor, främst barn och barnfamiljer. Vi vill bygga
vidare på de postiva resultat som projektet Kulturkompassen gett och utvidga det
till att även innefatta fritidsaktiviteter för att ge deltagarna ökad kännedom om
möjligheter inom det området i kommunen. Behovet är stort för målgruppen och
tillgodses inte via den samhällsorientering som de erbjuds. I den utvärdering som
gjorts för Kulturkompassen pekar deltagarna på att de vill fortsätta lära sig mer om
”svensk kultur” och göra fritidsaktiviteter tillsammans. Vi vill att det främst ska
vara prova-på¨-aktiviteter som förhoppningsvis ska leda till att personerna hittar en
aktivitet som känns kul att själv sedan fortsätta med.
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4. Idé, syfte, avgränsning och omfattning
Vi vill skapa integration genom att låta målgruppen ”nya Luleåbor” upptäcka mer av vårt
rika kultur- och fritidsutbud, tillsammans, för ökad integration, hälsa och
samhällsdeltagande.
Deltagarna ska ha bott i Luleå fyra år eller kortare tid och även nyinflyttade personer
födda i Sverige ska kunna vara med för att ytterligare stärka integrationsaspekteten.
Målet är att få fler inflyttade att vilja bo kvar i Luleå med fokus på att framförallt fler
nyanlända Lulebor stannar kvar efter etableringstiden. Kulturkompassen har enligt
utvärderingen haft en sådan inverkan på deltagarna.

Vad vill ni göra? Vad vill ni uppnå? Försök gärna beskriva vilka efftekter som projektet
förväntas ge. Vilken är målgruppen och hur stor är den? Projektets avgränsning och
omfattning.

5. Mål och resultat
Att Luleå upplevs som en attraktiv och välkomnande stad. Att öka deltagarnas
kännedom och engagemang i kommunens utbud, skapa mötesplatser för
integration och upptäcka smultronställen tillsammans.
Målet är 14 aktiviteter fördelat på 7 månader och att 100 deltagare varav 50 barn ska
ha deltagit i projektets aktiviteter.
Vi ska göra djupintervjuer med ett urval av deltagare i utvärderingen, vad de tyckt
om projektet och hur de upplevt sin stad före och efter projektet.

Vad vill ni uppnå med projektet? Ange tydliga mål. Syftet och målet ska överensstämma.
Hur vet ni om ert projekt är lyckat? Vad behöver ni uppnå för ett lyckat projket?

6. Metod
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Vi har hittat en framgångsrik metod som vi vill jobba vidare med som bygger på
uppsökande och personlig kontakt.
Vi jobbar både utifrån de kontakter till deltagare vi arbetat fram under tidigare
projekt samt potentiella nya deltagare genom personlig marknadsföring via skolor,
och andra mötesplatser.
SMS går ut till deltagarna 5 dagar innan aktiviteten där de ombeds bekräfta om de
vill vara med. Det har gett en hög en svarsfrekvens tidigare då alla kollar sin mobil
regelbundet.
Kultur- och fritidsaktiviteter är bra aktiviteter för att mötas, utvecklas, knyta
kontakter, uppleva en stad och skapa mervärden så som välbefinnande, hälsa etc.

Beskriv hur ni har tänkt arbeta.

7. Tidsplan
Juni-december 2018
Ca 2 aktiviteter varje månad. Totalt 14 aktiviteter.
Jan-feb. 2019 Utvärdering och slutrapport
Vilken tidplan gäller för projektet?

8. Budget och finansiering
Kostnadsbudget
50 000 kronor Logistik (buss, båt etc)
45 000 kronor Biljetter, entréutgifter och förtäring
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100 000 kronor Lön – Projektledning 20% (juni-feb)
10 000 Lokaler Sensus (egeninsats)
30 000 Lönekostnader koordinator Sensus (egeninsats)
10 000 OH-kostnader Sensus (egeninsats)
94 000 kronor Externa tjänster - (idrottsledare, tolk m.m)

Summa kostnader 288 000 kronor

Finansiering
50 000 kronor Egeninsats Sensus, koordinator, kontorslokal/konferensrum, OHkostnader.
238 000 kronor Integrationspotten
Summa finansiering: 288 000 kronor.
Beskriv hur projektets kostnader och eventuella intäkter kommer fördelas.
Obligatoriska uppgifter: Hur ser egeninsatsen ut?
Projektbidrag kan ges med max 85% av kostnaderna och högst 250 000 kr.
 Om oriktiga, eller uppgifter som på annat sätt förorsakar att stöd utbetalas på felaktig grund
eller att för höga belopp lämnats, är projektägaren återbetalningsskyldig.
Bankgiro

Plusgiro

571-4274

 Ange vilket bankgiro eller plusgiro bidraget ska utbetalas till.

9. Organisation
Sensus, Kulturförvaltningen, Fritidsförvaltningen- och
Arbetsmarknadsförvaltningen (som har ett stort kontaktnät till målgruppen) samt
representanter för målgruppen utgör styrgrupp och ansvarar bla. för urval av
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aktiviteter. Projektledare ansvarar för verkställandet, ledning, ekonomi, logistik etc
samt utvärdering och rapportering.

Beskriv hur ni har tänkt organisationen för styrning och ledning av projektet. Exempel
styrgrupp och arbestgrupp.

10. Samverkan
Vi kommer att samarbeta med en mängd aktörer för att genomföra projektet.
Urvalet påbörjas vid styrgruppens första möte.
Skriv in eventuella samarbetspartners.

Underskrift firmatecknare

Datum

11. Kontaktuppgifter
Kontaktperson som kan svara på frågor om projektet och ansökan.
Namn
Aron
Tideström

Telefon
0920259984
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E-postadress
aron.tideström@sensus.se

12. Redovisning av projektet
Efter avslutat projekt skriver projektägaren en rapport på 2-5 sidor som redovisar hur reslutatet
har uppnåtts iförhållande till syftet. Beskriv gärna hur ni tänker att erfarenheterna ska tas
tillvara när projektet är avslutat. Rapporten ska också innehålla en ekonomisk redovisning.
Luleå kommun har rätt att begära in underlag som styrker redovisade kostnader under och
efter avslutat projekt.
Rapporten skickas till:
lulea.kommun@lulea.se
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§ 73
Medel för integrationsinsatser
Ärendenr 2018/69-3.5.4.2

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att för år 2018 avsätta 2 mkr för att främja
integration.
2. Medel överförs från det statliga stödet för bostadsbyggande till staben
för kvalitet & samhällsutveckling.
3. Samhällsutvecklingschefen, med biträdande kommundirektör som
ersättare, får rätt att besluta om medfinansiering upp till 100 tkr.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott får rätt att besluta om
medfinansiering i spannet 100tkr-250 tkr.
5. Redovisning och uppföljning sker i samband med ordinarie
delårsuppföljning.
6. Kommunstyrelsens delegationsordning revideras med anledning av
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har målsättningen att bli en nationell förebild inom
integration. Att öka nyanländas delaktighet i samhället skapar goda
förutsättningar för Luleå att växa, men för att lyckas krävs en ömsesidig
förståelse för olika kulturer. I syfte att främja integration och inspirera till
förnyelse och utveckling av arbetet för inkludering avsätts särskilda
projektmedel. Medel tas från det statliga stöd till bostadsbyggande som
fördelas till Luleå kommun. Målsättningen är att integrationsmedlen ska
stimulera ideella föreningar, organisationer och företag att:




pröva nya samverkansformer,
genomföra aktiviteter och projekt för inkludering och integration,
fördjupa och/eller bredda sin verksamhet för att nå nya grupper.

För projekt upp till 15 tkr kan samtliga kostnader täckas av bidraget. För
projekt överstigande 15 tkr krävs även en egen insats då bidraget täcker
maximalt 85% av kostnaderna. Beredning och beslut av projektmedel sker
genom att nyttja befintliga strukturer inom den kommunala förvaltningen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-02-12 § 41 föreslagit
kommunstyrelsen besluta att för år 2018 avsätta 2 mkr för att främja

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

93

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-03-12

§ 73 (forts.)
integration. Medel överförs från det statliga stödet för bostadsbyggande till
staben för kvalitet & samhällsutveckling och samhällsutvecklingschefen, med
biträdande kommundirektör som ersättare, får rätt att besluta om
medfinansiering upp till 100 tkr. Vidare föreslås att kommunstyrelsens
arbetsutskott får rätt att besluta om medfinansiering i spannet 100tkr-250 tkr.
Redovisning och uppföljning sker i samband med ordinarie
delårsuppföljning. Slutligen föreslås att kommunstyrelsens
delegationsordning revideras med anledning av beslutet.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Integrationsmedlen föreslås att etableras i tre olika varianter, gemensamt för
de tre varianterna är att:






Bidraget kan ges till ett avgränsat projekt eller utökning av en
ordinarie verksamhet i syfte att öka integrationen i Luleå.
Insatserna ska vara riktade till både svenskfödda och utrikesfödda.
Projekt som direkt eller indirekt underlättar för utrikesfödda att
etablera sig på arbetsmarknaden prioriteras.
Insatserna ska främja ömsesidig förståelse för olika kulturer.
Jämlikhet och jämställdhet ska beaktas i alla projekt.

Integrationsmedel kan sökas av ideella föreningar, organisationer och företag
för att initiera, organisera och utveckla integrationsprojekt, evenemang och
aktiviteter. Ansökan kan avse större, mindre, kortsiktiga eller långsiktiga
projekt och aktiviteter som riktar sig till individer eller grupper. Samverkan
mellan flera parter är önskvärt. För att beviljas medel måste en tydlig
avgränsning ske till ordinarie verksamhet.
Integrationsmedel beviljas inte till privatpersoner, kommunal verksamhet,
investeringar, studiecirklar eller till kostnader som redan ersatts av
kommunalt eller annat bidrag.
Resultat rapporteras till ledningsgruppen Vi6 samt via ordinarie
delårsuppföljningar.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-03-12

§ 73 (forts.)
Integrationsmedel – liten
Bidrag upp till 15 000 kronor kan sökas löpande under hela året. Bidraget söks
via ett standardiserat webbformulär och administreras av handläggare på
fritids- respektive kulturförvaltningen. Beslut tas av samhällsutvecklingschefen.
Integrationsmedel – mellan
Ansökan om bidrag från 15 000 – 100 000 kr sker löpande under året varje
månad, med undantag för juli. Ansökan behandlas av en beredningsgrupp
bestående av tjänstepersoner från socialförvaltningen, barn- och
utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen och
samordnas av staben för kvalitet & samhällsutveckling. Beslut tas av
samhällsutvecklingschefen.
Integrationsmedel – stor
Ansökan om bidrag mellan 100 000 – 250 000 kronor kan göras vid två
tillfällen per år och behandlas av samma grupp av tjänstepersoner som för
Integrationsmedel - mellan. Förslaget från beredningsgruppen behandlas i
ledningsgruppen Vi6 innan beslut fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2018-02-12 § 41,
KLF Hid: 2018.1689

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Sara Palmman

2018-06-05

1 (2)
Ärendenr
2018/593-2.4.3.3

Förslag till beslut gällande bidrag till Socialt
entreprenörskap för integration
Ärendenr 2018/593-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bifalla Coompanions
ansökan om 250 000 kronor till projektet Socialt entreprenörskap för
integration.
2. Medel anvisas från anslaget för Integrationsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Coompanion har genom sin ordinarie verksamhet uppmärksammat att det
finns en outnyttjad kompetens och drivkraft bland nyanlända och utrikesfödda att utveckla nya affärsidéer. Med projektet avser Coompanion bidra till
att fler nyanlända och utrikesfödda vågar tro på sin företagsamhet och se
möjligheterna att skapa hållbara företag. I projektet kommer även en ny
modell för att jobba med det gemensamma företaget som ett verktyg för
integration i samhället och snabbare väg mot egen försörjning att testas.
Vid projektets slut ska deltagarna kunna delta i pop-up affärer för att sälja
produkter eller tjänster. En viktig del i projektet är därför att utveckla
samverkan med olika fastighetsägare. Samverkan kommer även att ske med
Luleå kommun, Arbetsförmedlingen samt andra sociala entreprenörer.
Målgruppen för projektet är asylsökande och/eller utrikesfödda, framförallt
kvinnor, som ännu inte har tagit steget in på arbetsmarknaden. Måttet på att
projektet har lyckats är att en grupp med deltagande förverkligar sin affärsidé
och deltar i en pop-up affär.
Luleå kommun har en ambition att fler sociala företag ska skapas. Ledningsgruppen Vi6 bedömer att det inom projektets ram finns goda förutsättningar
att bidra till denna målsättning.

Beslutsunderlag



Ansökan Socialt entreprenörskap för integration
Kompletteringar Socialt entreprenörskap för integration

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati

Beslutet skickas till
Coompanion
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Sara Palmman

2018-06-05

Kvalitet & samhällsutveckling
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2 (2)
Ärendenr
2018/593-2.4.3.3

LULEÅ KOMMUN

Ärendenr
2018-01-15

PROJEKTANSÖKAN ”STOR”
1. Organisation

Organisationsnummer

Coompanion Norrbotten

716415-9043

2. Projektets namn
Vad heter projektet?
Socialt entreprenörskap för integration

3. Projektets bakgrund
Hur ser det ut med den målgrupp som projektet vänder sig till? Vad är behovet/problemet
som projektet vill åtgärda?
Coompanion har erfarenhet av att driva projekt med deltagare som är asylsökande och/eller
utrikesfödda och vi vet att det finns outnyttjad kompetens och drivkraft för att kunna
utveckla nya affärsidéer inom målgruppen. Projektets målgrupp är de nyanlända och
utrikesfödda som nu bor i Luleå och ännu inte har tagit steget in på arbetsmarknaden
eftersom de kan hamna i ett utanförskap. Coompanion vill genom detta projekt bidra till
integration, inkludering och att fler nyanlända och utrikesfödda vågar testa sitt
entreprenörsskap utifrån en kooperativ värdegrund såsom demokrati och medskapande.

4. Idé, syfte, avgränsning och omfattning
Vad vill ni göra? Vad vill ni uppnå? Försök gärna beskriva vilka efftekter som projektet
förväntas ge. Vilken är målgruppen och hur stor är den? Projektets avgränsning och
omfattning.
Coompanion vill bidra till att fler nyanlända och utrikesfödda vågar tro på sin företagsamhet
och ser möjligheterna för att tillsammans skapa hållbara företag. Syftet är att testa en ny
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modell för att jobba med det gemensamma företaget som ett verktyg för integration i
samhället och snabbare väg mot egen försörjning. Målgruppen är dels de nyanlända
ungdomar som Luleå Kommun gett möjlighet att stanna kvar i kommunen, dels nyanlända
kvinnor och utrikesfödda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden idag.

5. Mål och resultat
Vad vill ni uppnå med projektet? Ange tydliga mål. Syftet och målet ska överensstämma.
Hur vet ni om ert projekt är lyckat? Vad behöver ni uppnå för ett lyckat projket?
Projektet vill bidra till att Luleå ska vara den ledande kommunen i Sverige när det gäller
integration och inkludering. En viktig pusselbit är att nyanländas företagande
uppmärksammas och ges en viktig roll i samhället.
Projektet vill berika samhället med nya företagare som har internationella erfarenheter
kombinerat med insikter om vår lokala marknad. Som affärsutvecklare är vi medvetna om att
det med den stora mängden nyanlända skapas ett ökat marknadsbehov och köpvilja av nya
varor och tjänster. Vi ser också att arbetsmarknaden har öppnat upp för nya investerar- och
arbetsmöjligheter. Vi vill med detta projekt möta samhällets nya behov och fylla ett tomrum
på marknaden.
Målsättningen är att deltagarna ska utveckla sin kompetens som möjliga affärsidéer och vid
projektets slut kunna delta i pop-up affärer för att kunna sälja produkter eller tjänster.
Målgruppen har genom deltagandet fått mer kunskap om sin egen entreprenöriella förmåga
och dessutom fått mer kunskap om svenska språket och entreprenörskap i Sverige samt att
varje deltagande person har fått fler lokala kontaktytor.
Coompanion vill utveckla samverkan med olika fastighetsägare för att kunna skapa
förutsättningar för att genomförandet av pop-up affärer kan ske. I försäljningstillfället ges
möjlighet till möten, integration i praktiken och att få testa sin affärsidé.

6. Metod
Beskriv hur ni har tänkt arbeta.
Coompanion vill genom att ge nyanlända och utrikesfödda tillgågng till coachning,
utbildning och seminarier en möjlighet att utveckla sin kompetens som möjliga affärsidéer.
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Projektet vill erbjuda en plats i ett stödjande sammanhang för utveckling av idéer,
företagande och lärande om entreprenörsskap. Coompanion kommer att undersöka om
modellen Yalla Rinkeby skulle kunna bidra med erfarenheter, som går att använda i detta
projekt, eftersom det projektet både lyckades gå från ord till handling snabbt och ta fasta på
deltagarnas möjlighet att utveckla produkter såväl som tjänsteförsäljning.
Utvecklingen av projektidéen kommer att ske genom ett tentativt arbetssätt tillsammans med
deltagarna då det är viktigt för ett bra och hållbart resultat att kunna ha en lyhördhet av
deltagarnas behov och önskemål. Empowerment och självorganisering är viktiga nycklar för
att skapa en förtroendefull miljö som i sin tur leder till ett engagemang och aktivitet.

7. Tidsplan
Vilken tidplan gäller för projektet?
Tidplan för projektet är startdatum 1 juni 2018 samt slutdatum 31 oktober 2018.
1 juni – 30 juni Projektstart inklusive planering, sammankallande arbetsgrupp och
information till projektets intressenter och samarbetspartners. Påbörja identifiering av
målgruppen.
15 augusti – 2 september Identifikation av målgruppen genom samverkan med bland annat
Arbetsförmedlingen, Luleå Kommun och föreningar som finns i lokalsamhälet där
målgruppen befinner sig. Rekrytering av projektdeltagare.
3 september – 31 oktober Upprättande av nätverk, arbeta med att utveckla samverkan mellan
Luleå Kommun, AF, sociala entreprenörer och andra för projektets viktiga parter för
projektets genomförande. Genomförande av affärsutvecklingsinsatser för utveckling av
verksamhetsideer hos målgruppen. Genomförande av minimässa/pop-up affär för att
synliggöra kompetens och öppna upp för nätverk, samarbeten och lärande. Utvärdering av
projektet och rapportskrivning.

8. Budget och finansiering
Beskriv hur projektets kostnader och eventuella intäkter kommer fördelas.
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Obligatoriska uppgifter: Hur ser egeninsatsen ut?
Projektbidrag kan ges med max 85% av kostnaderna och högst 250 000 kr.
 Om oriktiga, eller uppgifter som på annat sätt förorsakar att stöd utbetalas på felaktig grund
eller att för höga belopp lämnats, är projektägaren återbetalningsskyldig.
Projetket har en budget om 295 000 kronor. Egeninsatsen är 45 000 kronor.
Kostnader:
Egen personal:

180 000

Köpta tjänster, tolk, marknadsföring

80 000

Material, trycksaker, ev. representation

35 000

Summa faktiska kostnader:

295 000

Finansiering:
Luleå Kommun

250 000

Coompanion

45 000

Summa finansiering

295 000

Kommentar till budgeten: med anledning av erfarenhet av andra pågående och avslutade
projekt är kostnaden för tolkinsatser relativt hög. Coompanion vet ännu inte förutsättningarna
och språkkunskaperna hos deltagarna. Bristande språkkunskaper kan vara ett hinder under
genomförandet varför tillgången till tolk kan vara avgörande för resutatet av projektet.

Bankgiro

Plusgiro

5500-6621

 Ange vilket bankgiro eller plusgiro bidraget ska utbetalas till.

9. Organisation
Beskriv hur ni har tänkt organisationen för styrning och ledning av projektet. Exempel
styrgrupp och arbestgrupp.
Coompanion kommer att utse en projektledare som tillsammans med de övriga medarbetarna
utgör en arbetsgrupp spm kommer att driva projektet framåt. Coompanions affärsrådgivare
är både män och kvinnor vilket ger en naturlig jämställdhetsinterering av projektet.
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10. Samverkan
Skriv in eventuella samarbetspartners.
Coompanion kommer under uppstarten av projektet att söka samarbetspartners främst via
privata fastighetsägare för att kunna underlätta presentation och genomförande av pop-up
affär förhoppningsvis i befintliga affärslokaler. Samverkan kommer också att ske med Luleå
Kommun och Arbetsförmedlingen.

Susanne Friberg

2018-04-15

Underskrift firmatecknare

Datum

11. Kontaktuppgifter
Kontaktperson som kan svara på frågor om projektet och ansökan.
Namn
Susanne Friberg

Telefon
0709999445

E-postadress
susanne.friberg@coompanion.se
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12. Redovisning av projektet
Efter avslutat projekt skriver projektägaren en rapport på 2-5 sidor som redovisar hur reslutatet
har uppnåtts iförhållande till syftet. Beskriv gärna hur ni tänker att erfarenheterna ska tas
tillvara när projektet är avslutat. Rapporten ska också innehålla en ekonomisk redovisning.
Luleå kommun har rätt att begära in underlag som styrker redovisade kostnader under och
efter avslutat projekt.
Rapporten skickas till:
lulea.kommun@lulea.se
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From:
Sent:
To:
Subject:

Susanne Friberg
Wed, 23 May 2018 12:41:48 +0200
Sara Palmman
Re: Kompletteringar Socialt entreprenörskap för integration

Hej Sara,
Vad roligt att det har kommit in många ansökningar inom detta område. Det visar att Luleå ligger
i framkant och ser behoven för att hitta nya vägar till ökad integration.
Här kommer våra kompletteringar:
 Vi ser försäljningstillfällena som utmärkta möjligheter till att skapa nya mötesplatser och
möjlighet till samtal. Likaså de workshops som vi vill bjuda in till för de nyanlända
ungdomarna i synnerhet, men det ska självklart vara en öppen mötesplats där fler
intresserade är välkomna. I idé- och affärsutvecklingsstadiet är det möjligt att skapa nya
nätverk och kontaktytor som annars inte skulle ske. En tanke skulle kunna vara att även
koppla på mentorer under affärsutvecklingsstadiet för att öka mötesplatserna ytterligare.
 Detta är inget som ingår vi vår ordinarie verksamhet specifikt. Däremot har Coompanion
stor erfarenhet av att tidigare ha drivit projekt inom dessa områden. Bland annat
slutfördes ett projekt under 2017 - Integrera mera - där målgruppen var asylsökande.
 När det gäller tidsplanen är det en relevant frågeställning. Vi ville hålla tidsplanen tight
eftersom detta är ett mindre projekt utifrån de ekonomiska förutsättningarna sett, men
visst kan det vara så att vi har varit nog så optimistiska avseende genomförandefasen och
att den istället för under den 3/9 till den 31/10 borde ha 15/12 som slutdatum. Detta är
tänkt som ett snabbspår där vägen från ide till genomförande av pop-up affär ska vara kort
för att skapa känslan av att vägen från ord till handling inte behöver vara så lång. Att gå
från idé till en produkt eller tjänst som ska kunna säljas ger så många mervärden i form av
att ha möjlighet att tjäna egna pengar, men också möjlighet att vid försäljningstillfället
skapa nya relationer och vägar till nya mötesplatser i kommunen. Vi har en tydlig idé om
genomförandefasen och med erfarenhet från bland annat ett pågående projekt i
Västerbotten är vi mycket optimistiska avseende detta. Sedan är vi medvetna om att det är
en testbädd där tiden för denna typ av projekt som har mer långsiktiga mål oftast pågår
under 1-2 års tid för att skapa förutsättningar för hållbara affärslösningar. Kanske kommer
vårt framgångsrika projekt leda fram till att Luleå väljer att gå vidare med denna typ av
arbete i en mer långsiktig satsning på samma sätt som ex. Yalla trappan gett prov på runt
om i landet.Tanken är att kunna arbeta i två spår där vi också vill möta de nyanlända
ungdomar som finns i kommunen på deras mötesplatser och erbjuda dem och andra
intresserade ungdomar workshops där målsättningen är densamma, men vägen kortare
eftersom förutsättningarna är annorlunda.
 Det blir ett lyckat projekt när vi skapar en grupp med deltagande kvinnor som faktiskt tar
sin affärsidé till verklighet och deltar i en pop-up affär. Vi vill ha ett deltagande på ett
tiotal kvinnor från målgruppen. För ungdomarna vill vi få till ett deltagande i våra
workshops och skapa nyfikenhet och vilja att genomgå samma process. I samband med
projektets avslutande överlämnas en rapport till Luleå Kommun med de slutsatser och
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resultat som projektet levererat. Vår förhoppning är också att detta projekt ska vara ett
embryo till en fortsättning som med inspiration från bland annat Yalla-trappan skapar fler
långsiktigt hållbara affärer.
Solig hälsning
Susanne Friberg
Verksamhetsledare Norrbotten
Coompanion Nord
- Tillsammans startar vi hållbara företag!
Luleåkontoret:
Kooperativens Hus
Hertsövägen 4
972 45 Luleå
0920-138 10 telefon
070-99 99 44 5 mobil
susanne.friberg@coompanion.se
@FribergSusanne
nord.coompanion.se
facebook.com/nordcoompanion
twitter.com/CoompanionNord

27 apr. 2018 kl. 08:38 skrev Sara Palmman <sara.palmman@lulea.se>:
Hej Susanne,
Tack så mycket för er ansökan Socialt entreprenörskap för integration! Vi har nu haft en
första tjänstemannaberedning och det är verkligen glädjande att se vilket intresse det finns
bland föreningar och organisationer att göra insatser för att utveckla integrationen i Luleå.
Ert projekt ser intressant ut men för att kunna göra en bedömning önskar vi följande
kompletteringar:
 En av kriterierna för integrationsmedel är att insatserna ska vara riktade till både
svenskfödda och utrikesfödda. På vilket sätt kommer svenskfödda och utrikesfödda
att mötas? Beskriv hur detta sker i ert projekt.
 Hur skiljer sig detta projekt från Coompanions ordinarie verksamhet?
 Vi uppfattar tidsplanen som oerhört kort, framförallt med tanke på att ni inom
projekttiden både ska identifiera målgrupp och rekrytera projektdeltagare. Då ni
bedömer att det behövs tolkinsatser är det rimligt att anta att många delar i
projektet kan bli tidskrävande. Beskriv hur tänker ni kring detta.
 Vi önskar även en tydligare beskrivning av vad målet för projektet är och hur det
ska följas upp. Vilka faktorer avgör om projektet blir lyckat?
För att kunna behandla er ansökan på beredningsgruppens nästa sammanträde behöver jag
ert svar senast onsdagen den 23 maj.
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Med vänliga hälsningar
Sara
Sara Palmman
Samhällsstrateg Demokratifrågor
Stab Kvalitet & samhällsutveckling
Tfn: 0920-45 30 00
Mobil: 072-540 09 13
www.lulea.se
<image001.jpg>
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Kvalitet & samhällsutveckling
Sara Palmman

2018-06-05

1 (1)
Ärendenr
2018/595-2.4.3.3

Förslag till beslut gällande bidragsansökan för projekt
Idrott förenar
Ärendenr 2018/595-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå Luleå Baskets ansökan om
medel till projektet Idrott förenar.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Basket vill i projektet Idrott förenar skapa förutsättningar för
ensamkommande barn samt nyanlända att göra Luleå Basket och Luleå Energi
Arena till en naturlig mötesplats. Inom ramen för projektet planeras
basketträning 1–2 gånger i månaden, fyra föreläsningar samt ett fadderskap
på 14–18 hemmamatcher. Föreningen ansöker om 250 000 kronor för att
genomföra projektet under perioden september 2018-juni 2019.
Ledningsgruppen Vi6 föreslår avslag på ansökan med hänvisning till att
effekterna av projektet bedöms som liten i förhållande till de kostnader som
projektet genererar. Inom ramen för integrationsmedel är det bärande kriteriet
att nya och infödda svenskar ska ges möjlighet att mötas på lika villkor med
ett ömsesidigt utbyte. Ledningsgruppen anser att ömsesidigheten saknas i
projektbeskrivningen av Idrott förenar och uppfattar att utgångspunkten är av
mer assimilerande karaktär.

Beslutsunderlag



Ansökan Idrott förenar
Kompletteringar Idrott förenar

Sara Palmman
Samhällsstrateg, demokrati

Beslutet skickas till
Luleå Basket
Kvalitet & samhällsutveckling
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Ansökan Idrott förenar
Kompletteringar från Luleå Basket markerade i blått (svar på frågor från KSAM).
•
•
•

Förtydliga vad ni faktiskt planerar att göra inom projektet. Beskriv till exempel i stora drag
hur många träningar och föreläsningar tänker ni er, är det tre i veckan eller fyra totalt?
Vi kommer att skapa en mötesplats för ensamkommande och nyanlända i Luleå Energi Arena
genom basketträningar, föreläsningar och fadderskap i samband med våra hemmamatcher.
Basketträningar genomförs 1-2 gånger/mån. Föreläsningar 4 st. totalt. Fadderskap 14-18
hemmamatcher.

•

När det gäller budgeten måste varje projekt ha en egen finansiering om minst 15% av
totalbudgeten. I ansökan framgår inte hur er egenfinansiering ser ut.
Egenfinansieringen består av personalkostnader utöver budget, ca 75 tim à 350kr = 26 250 kr
plus kostnader för föreläsare som en av våra samarbetspartners står för på 30 000 kr.
Totalt: 26 250+30 000 = 56 250 kr.

•
•

Då ni tagit upp lokalhyror i budgeten – avser ni hyra in er i andra lokaler än era ordinarie?
Detta avser hyra av externa lokaler för basketträningar, föreläsningar och avslutning.

•
•
•

Vilka är de förväntade effekterna för deltagarna? Hur följer ni upp målet?
Ökad förståelse och intresse för svenskt föreningsliv.
Följs upp via enkät och utvärdering efter projektet

•

Summan som ni angett för personalkostnader och projektledning – vad ingår där? Kan ni
förklara närmare vad dessa ska göra?
Projektledning: Ansvarig person som samordnar och driver projektet ca 20 tim/mån*10 mån
= 200 tim. Kommer att arbeta största delen med kommunikation, information och
rekrytering. Projektgrupp med Klubbdirektör, Kommunikationsansvarig och projektledare ca
4 tim/mån*10 *3(personer) = 120 tim. Arbetar med utveckling, uppföljning och styrning.
Totalt: 200+120 = 320 tim

•

•

•

Personalkostnader: Coacher och spelare håller i träningar och föreläsningar ca 4
tim/mån*10*2(personer) = 80 tim. Funktionärer tar ett fadderskap och handleder under
hemmamatcherna ca 3 tim/mån*15(matcher)*5(funktionärer) = 225tim
Totalt: 225+80 = 305 tim

För att kunna behandla er ansökan på beredningsgruppens nästa sammanträde behöver jag ert svar
senast onsdagen den 23 maj.
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Revidering av avgiftstaxa för utlämnande av allmänna
handlingar
Ärendenr 2018/822-2.4.2.8

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad avgiftstaxa för utlämnande
av allmänna handlingar.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-28 § 162 att anta en ny avgiftstaxa för
utlämnande av allmänna handlingar.
Kanslikontoret ser ett behov av att revidera avgiftstaxan och ta bort skrivelsen
om förskottsbetalning. Kommunjurist har utrett frågan och kommunen har
inte lagstöd för att ta ut avgifter innan utlämnande av allmän handling.
Kansliet har samrått med ekonomikontoret gällande betalningssätt. Betalning
av avgift för utlämnande av allmän handling föreslås kunna ske via swish,
mot faktura eller kontant. avgiftstaxa medger inbetalning via kommunens
plusgirokonto men då detta betalningssätt medför en ökad administration
föreslås att möjligheten tas bort.
Förändringar framgår i bilagan med kursiv eller överstruken text.

Beslutsunderlag


Förslag till reviderad avgiftstaxa för utlämnande av allmänna
handlingar

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Ekonomikontoret
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Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar
Enligt offentlighetsprincipen har medborgare rätt att få ta del av allmän handling
som inte omfattas av sekretess, på plats eller genom att få en kopia av
originalhandlingen. Vid utlämnande av allmän handling har kommunen rätt att ta
ut en avgift.
1.

Kommunens nämnder ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna
taxa vid utlämnande av allmän handling.
a.
b.
c.
d.

kopia av allmän handling (pappers- eller digitalt format)
kopia av ljud- och bildupptagning
bearbetning av digital information
kopia av digitala bilder

Respektive nämnd har rätt att fatta beslut om avgifter för
verksamhetsspecifika handlingar utöver ovan angivna typer av handlingar.
Avgift ska tas ut när en handling sänds till beställaren via e-post även om
handlingen vid beställning finns i digitalt format. Den begärda digitala
handlingen ska i första hand skickas via e-post i andra hand ska handlingen
skickas med ordinarie postgång. Handlingen kan även hämtas ut via
stadshusets reception. Betalning ska ske innan utlämnande av handling.
Avgiften kan erläggas kontant, via Swish eller mot faktura eller genom
inbetalning på kommunens plusgirokonto 602 00-3. Vid insättning via
kommunens plusgirokonto eller via Swish ska referens ”begäran” anges.
När avgift tas ut ska nämnden samtidigt ta ersättning för portokostnad
om försändelsen väger mer än 20 gram samt för eventuell postförskottsavgift
eller annan särskild kostnad för att förmedla den begärda handlingen till
mottagaren.
2.

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

3. Nämnden avgör i vilket format som handlingarna ska lämnas ut och avgiften
fastställs enligt punkt 5 nedan och tillfaller den nämnd som ombesörjer
beställningen.

Dokumenttyp
Styrdokument
Dokumentansvarig
Kommunsekreteraren

Ärendenummer
2018/822-1.3.1.3
Senast reviderad
2017-08-28 § 162

Fastställd
FÖRSLAG
Beslutsinstans
Kommunfullmäktige
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Dnr

Kommunstyrelsen

4. Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan
kommunens nämnder eller i förhållande till de kommunala bolagen eller
kommunförbund i vilket kommunen är medlem.
5.

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

Pappers- och digitala kopior
Exempelvis digitala utskick av beslut eller protokoll.
Begäran som understiger 20 sidor är kostnadsfri. Vid begäran som överstiger
19 sidor utgår en grundavgift på 50 kr och därutöver:
Format
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

Svartvitt
5 kr/sida
10 kr/sida
30 kr/sida
40 kr/sida
60 kr/sida

Färg
5 kr/sida
20 kr/sida
50 kr/sida
60 kr/sida
80 kr/sida

OBS! Utöver avgift per sida tillkommer eventuellt en avgift enligt nedan.
Överföring till mobil informationsbärare
t.ex. USB

120 kr/USB

Kopior av ljud- eller bildupptagning

120 kr/USB

Digital bild JPG, 300 dpi

100 kr/st

Bearbetning av digital information
För sammanställning av information ur kommunens digitala system t.ex.
ekonomisystemet tillkommer en särskild avgift.
Varje sammanställning kostar 50 kr per påbörjad kvart.
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Ärendenr
2017/1631-3.7.1.1

Förslag till beslut gällande SM-veckan vinter 2020
Ärendenr 2017/1631-3.7.1.1

Kommundirektörens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att tacka ja till erbjudandet från
Riksidrottsförbundet att tillsammans med Bodens kommun fungera
som värdkommun för SM-veckan vinter 2020.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att starta upp en
organisation för ändamålet.

Sammanfattning av ärendet
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges
Television (SVT) som sändande bolag samt berörda specialidrottsförbund (SF)
och värdstaden. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid genomföra
svenska mästerskap i olika idrotter i en och samma stad. SM-veckan
genomförs varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika
orter i Sverige. SM-veckan är öppen för RF:s medlemmar, 71
specialidrottsförbund, vilka representerar upp emot 250 olika idrottsgrenar.
Riksidrottsförbundet har erbjudit Luleå och Bodens kommuner att
tillsammans vara värdkommuner för SM-veckan vinter 2020.
Avsikten med SM-veckan är att få ett ökat intresse för svenska mästerskapen
och samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang. Många
människor ska kunna ta del av Sveriges bästa idrottsutövare på plats, i media
och framför TV:n. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest i
värdstaden under en vecka.
SM-veckan 2016 vinter arrangerades i Piteå (vecka 3), sommarveckan 2016
arrangerades i Norrköping (vecka 27-28). SM-veckan vinter 2017 arrangeras i
Söderhamn (vecka 5) och SM-veckan sommar 2017 i Borås (vecka 26-27).
2018 arrangerar Skellefteå SM-veckan vinter (vecka 12).
RF söker nu en värdstad för SM-veckan vinter 2020, 2021 och 2022. Som
värdstad för SM-veckan har värdkommunen stora möjligheter men förväntas
också ta ett stort ansvar. Några viktiga utgångspunkter för en värdstad är att
staden har möjlighet att ta emot SM i längdskidåkning. Därutöver ett antal
vinteridrotter inklusive motorsporter och inomhusidrotter.
Värdstaden/städerna ska också ha kluster av idrottsarenor som kan ta emot
flera idrotter på en och samma plats för att göra evenemanget tillgängligt och
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underlätta för en bra och effektiv TV-produktion.
Den logikapacitet som ska uppfyllas motsvarar ca 4 000 gästnätter för
idrotternas deltagare. Kommunerna ska också ha ett väl fungerande och
utbyggt stadsnät eller motsvarande som kan användas för SVT:s produktion.

Ekonomiskt åtagande
Värdstaden/städerna svarar för de kostnader som är kopplade till dess
åtaganden. Värdstaden/städerna bör ha en avsatt budgetram på 7 miljoner kr
exklusive arbetstid för personal/funktioner som förutom projektledaren ska
ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan.
Kostnadsramen innefattar främst att ställa arenor till förfogande,
arenaanpassningar, stöd och service till SVT, kostnader för TV-produktion
(RF betalar 50 % av dessa kostnader), regional marknadsföring av
SM-veckan, lokal city- och venuebranding, möteskostnader. Av angiven
budget ska 1,5 miljoner kr avsättas för upphandling av tjänster från RF:s och
SM-veckans aktuella samarbetspartners gällande bland annat grafik- och
resultatrapportering, evenemangsutvärdering samt branding av
tävlingsarenor (material och projektledning).
Kommundirektören anser att arrangemanget skulle öka Luleåregionens
attraktionskraft, samt stärka bilden av Luleå och Boden som evenemangs- och
idrottsstäder.

Mikael Lekfalk
Kommundirektör

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden
Riksidrottsförbundet
Ekonomikontoret
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