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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-18

 
2018/115-1.2.3.1

Sofia Riström

Information om SCBs mätning av nöjdmedborgarindex
Ärendenr 2018/115-1.2.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret presenterar resultatet från SCBs senaste mätning av 
nöjdmedborgarindex.
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-11-24

 

2017/1489-1.1.1.7

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2018-01-29
Ärendenr 2017/1489-1.1.1.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga redovisade kurser och 
konferenser till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sveriges Kommuner
ch Landsting
2018-01-11

Hid.nr 2018.446
Diplomerad kurs i omvärldskunskap, 
samhällsförändringar och medborgardialog, 2018

Europaforum
2018-01-12

Hid.nr. 2018.464
Inbjudan till Europaforum i Sollefteå 21-22 februari 
2018 

Regeringskansliet
2018-01-15

Hid.nr. 2018.466
Inbjudan till workshop om behovet av bostäder för 
hushåll med en svag ställning på bostadsmarknaden
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
IT-kontoret 2017-12-07

 
2015/1783-00

Krister Engberg

Kommunledningsförvaltningens förslag avseende 
dokumenthanteringspolicy
Ärendenr 2015/1783-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta dokumenthanteringspolicy att 

gälla för Luleå kommun
2. Kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att 

genomföra ett utvecklingsarbete i syfte att implementera dokument-
hanteringspolicyn.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun saknar i dagsläget en övergripande strategi och policy för 
dokumenthantering. Stor mängd information inom kommunen lagras och 
dubbellagras på olika sätt och i olika system. Som exempel på detta kan 
nämnas lagring i filstrukturer (H:, V:, T:…) eller i olika verksamhetssystem.

I oktober 2015 inleddes ett projekt baserat på direktivet ”Dokument-
hanteringspolicy och strategi vid Luleå kommun”. Projektet har beställts av 
dåvarande kommundirektör Anne Karlenius, ägts av kanslichef och letts av 
IT-kontoret.

Projektets uppdrag har varit att:
1. Föreslå en policy för dokumenthantering vars syfte är att skapa och 

upprätthålla ett grundläggande förhållningssätt och en gemensam syn 
på hantering av dokument vid kommunens förvaltningar.

2. Föreslå en handlingsplan för dokumenthantering

Arbetsgruppen har haft deltagare från socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen.

Förslaget till policy har gått ut på remiss till alla nämnder och bolag och 
därefter reviderats efter inkomna synpunkter. Generellt sett så har nämnderna 
varit positiva till föreslagen policy men vissa bolag har uppmärksammat olika 
förutsättningar som finns för förvaltningar kontra bolag. Policyn föreslås 
därför gälla för Luleå kommun men kan med fördel tillämpas även av de 
helägda bolagen.

För att implementera policyn behöver en ny plattform för kommungemensam 
dokumenthantering inrättas och komma till bred användning inom samtliga 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
IT-kontoret 2017-12-07

 
2015/1783-00

Krister Engberg

förvaltningar. Detta inleds med ett utvecklingsarbete som utgår från en 
heltäckande målbild för kommunens digitala arbetsplats.

Beslutsunderlag
 Projektdirektiv ”Dokumenthanteringspolicy och strategi vid Luleå 

kommun”
 Remissversion dokumenthanteringspolicy
 Räddningstjänstens remissvar
 Överförmyndarnämndens remissvar
 Kulturförvaltningens remissvar
 Luleå renhållning ABs remissvar
 Ekonomikontorets remissvar
 Fritidsnämndens remissvar
 Luleå energi ABs remissvar
 Stadsbyggnadsnämndens remissvar
 Personalkontorets remissvar
 Miljö- och byggnadsnämndens remissvar
 Barn- och utbildningsnämndens remissvar
 Luleå lokaltrafik ABs remissvar
 Samhällsutvecklingskontorets remissvar
 Kommunikationskontorets remissvar
 IT-kontorets remissvar
 Förslag till dokumenthanteringspolicy

Krister Engberg
Projektledare 

Beslutet skickas till
Alla nämnder
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LULEÅ KOMMUN FÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr

XXXX/XXX-XXX

Dokumenttyp
Policy

Dokumentnamn
Dokumenthanteringspolicy

Fastställd
(remissversion)

Giltighetstid
(revideras vid behov)

Dokumentansvarig
Kanslichef

Senast reviderad  
2017-09-21

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige

Dokument gäller för
Nämnder och förvaltningar

Dokumenthanteringspolicy

Bakgrund
Kommunen producerar stora mängder information och ska därför ha en 
samordnad och strukturerad dokumenthantering. 

Den stora mängden information och alla system som används, och har 
använts, har medfört vitt skilda former och utseende på informationen, vilket 
försvårar ett effektivt arbetssätt.

All tillgänglig forskning och praktisk verksamhet visar samma sak; att 
struktur skapas med gemensamt arbetssätt samt att alla dokument behöver 
kompletteras med metadata för att underlätta sökning och användbarhet samt 
att säkerställa autenticitet, spårbarhet och ordning.

Dokumenthanteringen ska vara strukturerad genom hela livsprocessen, 
alltifrån skapandet, via publicering och användning till rensning till 
arkivering.

Syfte
Syftet med Luleå kommuns dokumenthanteringspolicy är att säkerställa en 
enhetlig, säker och effektiv hantering av dokument inom Luleå kommun. 

Policy
Dokumenthanteringen ska präglas av:

 Gemensamt arbetssätt
 Enhetlighet i skapandeprocessen
 Effektiv återsökning och produktion
 Ordning och reda
 Tillgång till aktuella och gällande dokument
 Säkerhet
 Medborgarnytta

Kommunens dokumenthantering ska garantera att informationen är korrekt 
och tillgänglig samt försedd med behörighetsstyrning och spårbarhet.

Gemensamt arbetssätt nås med enhetlighet i dokumentens skapandeprocess. 
Enhetligheten åstadkoms med hjälp av en kommunövergripande och styrande 
dokumenthanteringsstrategi som innefattar klassificering, nomenklatur, mallar, 
behörigheter, lagring och systemkrav.
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LULEÅ KOMMUN FÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr

XXXX/XXX-XXX

Dokumenttyp
Policy

Dokumentnamn
Dokumenthanteringspolicy

Fastställd
(remissversion)

Giltighetstid
(revideras vid behov)

Dokumentansvarig
Kanslichef

Senast reviderad  
2017-09-21

Beslutsinstans 
Kommunfullmäktige

Dokument gäller för
Nämnder och förvaltningar

Förtydligande
Dokument som bedöms vara allmän handling ska alltid behandlas enligt 
gällande arkivreglemente och därtill tillämplig lagstiftning. Därutöver finns 
dokumenthanteringsplan för respektive nämnd som beskriver hanteringen av 
dokumentation under nämndens ansvarsområde.

Gäller för
Luleå kommuns dokumenthanteringspolicy gäller för samtliga anställda i 
kommunen och kan med fördel tillämpas i de kommunala bolag där 
kommunen är majoritetsägare. Dokumenthanteringspolicyn omfattar alla 
verksamhetssystem som producerar dokument och all annan produktion och 
lagring av dokument.

Ansvar

Förvaltningscheferna ansvarar för att policyn medvetandegörs hos samtliga 
medarbetare i organisationen.

Det är medarbetarens ansvar att löpande informera sig om och följa de 
styrdokument som gäller för dokumenthantering i Luleå kommun.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-01-02

 
2017/41-3.7.0.2

Ewa Andersson Hjälte

Förvärv av del av fastigheten Porsön 1:405, Porsöhallen
Ärendenr 2017/41-3.7.0.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva del av fastigheten Porsön 

1:405 av Akademiska Hus AB för en köpeskilling om sex miljoner 
kronor enligt bilagt förslag till köpeavtal.

2. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling får i uppdrag att underteckna 
köpehandlingarna.

3. Kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen tillskjuta sex 
miljoner för förvärv av fastighetsdelen.

4. Kommunfullmäktige beslutar att till fritidsnämnden tillskjuta 2 564  
tkr/år för ökade driftskostnader.

5. Kostnaderna för drift finansieras 2018 från kommunens resultat vilket 
minskar med motsvarande summa. Driften för åren 2019 och framåt 
inarbetas i strategisk plan- och budget. 

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun sålde Porsöhallen till Akademiska Hus 2004. Sporthallen 
skulle användas till både utbildning inom Luleå Tekniska universitet (Ltu) och 
inom Studentidrotten. Utbildningen på Ltu är numera nedlagd och 
Akademiska Hus har inte längre någon hyresgäst till sporthallen. Akademiska 
Hus har därför vänt sig till kommunen och frågat om kommunens intresse att 
förvärva hallen.

Fritidsnämnden har 2016-12-21 § 150 föreslagit kommunstyrelsen besluta att 
köpa alternativt hyra Porsöhallen. 

Porsöhallen inrymmer en fullstor idrottshall med liten läktare, en mindre hall 
och en spegelsal. Dessutom finns en teorilokal och två kontorsutrymmen. 
Parkeringsplatser för besökande till sporthallen och fotbollsplanen finns öster 
om byggnaden. Ett mindre område av fastigheten väster om byggnaden har 
Akademiska Hus valt att behålla i sin ägo.

Efterfrågan på tider i sporthallar är stor i Luleå. Fritidsförvaltningen bedömer 
därför att det finns ett stort behov av ytterligare sporthallslokaler i 
kommunen. Fritidsförvaltningen ser också ett behov av att säkerställa 
tillgången på omklädningsrum med koppling till fotbollsplanen på Porsö IP.

Sammantaget bedömer kvalitet & samhällsutveckling tillsammans med 
fritids- och stadsbyggnadsförvaltningen att det finns ett kommunalt intresse 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-01-02

 
2017/41-3.7.0.2

Ewa Andersson Hjälte

att förvärva Porsöhallen. Kvalitet & samhällsutveckling har förhandlat med 
Akademiska Hus och som resulterat i bifogat förslag till köpeavtal.

Utöver köpeskillingen på sex miljoner kronor bedöms behov av ytterligare två 
miljoner för upprustning och anpassning av lokalerna. Medel till köp får ske 
genom utökning av kommunens investeringsbudget. Kostnaderna för 
upprustning/anpassning finns redan budgeterade i 
stadsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget för 2018. Finansieringen för 
fritidsförvaltningens ökade kostnader för internhyra och drift ska tas från 2018 
års resultat.

Kvalitet & samhällsutveckling har i samråd med ekonomikontoret lagt förslag 
om finansiering av förvärvet. 

Beslutsunderlag
 Förslag till köpeavtal för del av Porsön 1:405
 Fritidsnämndens protokoll 2016-12-21 § 150

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Akademiska Hus AB
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3

Detta köpekontrakt (”Avtalet”) har ingåtts mellan:

(1) Akademiska Hus AB, org. nr 556459-9156, (“Säljaren”); och

(2) Luleå kommun, org. nr 212000-2742, (“Köparen”).

Säljaren och Köparen är nedan var för sig benämnda "Part" samt gemensamt "Parterna".

Avtalet gäller under förutsättning av Luleå kommunstyrelses godkännande.

1 BAKGRUND

1.1 Säljaren är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter med särskild inriktning på 
universitet och högskolor samt är lagfaren ägare till fastigheten Porsön 1:405 i Luleå kommun  
(”Stamfastigheten”).

1.2 Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till fastigheten Porsön 1:400 i Luleå kommun som 
gränsar till Stamfastigheten. 

1.3 Parterna har kommit överens om att Säljaren skall avyttra och Köparen förvärva det område 
av Stamfastigheten som är markerat med röd kryssmarkering på bifogad kartskiss, Bilaga 1 
(”Området”). 

2 ÖVERLÅTELSE

2.1 Säljaren överlåter och försäljer härmed Området till Köparen. 

3 TILLTRÄDESDAG OCH ÄGANDERÄTTENS ÖVERGÅNG

3.1 Köparen skall tillträda Området den 1 mars 2018 (”Tillträdesdagen”).

3.2 Äganderätten till Området ska övergå till Köparen på Tillträdesdagen, under förutsättning att 
Köparen i sin helhet erlagt köpeskillingen för Området till Säljaren enligt vad som anges i punkt 
5 nedan.

4 KÖPESKILLING

4.1 Köpeskillingen för Området uppgår till sexmiljoner (6 000 000) kronor (”Köpeskillingen”).

5 ERLÄGGANDE AV KÖPESKILLINGEN

5.1 På Tillträdesdagen skall Köparen betala Köpeskillingen till Säljaren, till konto i SEB med 
nummer 556 5105 8982 . 
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4

6 LANTMÄTERIFÖRÄTTNING M.M.

6.1 Köparen ska ansöka om lantmäteriförrättning varigenom Området överförs från 
Stamfastigheten till Fastigheten. 

6.2 Den preliminära omfattningen av Området framgår av bilaga 1. Parterna medger de mindre 
justeringar av Områdets gränser vilka kan komma att påkallas av Lantmätaren utan att detta 
föranleder rätt till justering av Köpeskillingen. 

6.3 Skulle lantmäteriet ogilla ansökan om fastighetsreglering enligt punkt 6.1 ska Köparen i andra 
hand ansöka om avstyckning av Området för bildande av en självständig fastighet. Sådan 
ansökan måste, i enlighet med jordabalken 4 kap. 7 §, göras inom sex (6) månader från 
Tillträdesdagen. 

6.4 Kan fastighetsreglering enligt punkt 6.1 eller, i andra hand, avstyckning enligt punkt 6.3 inte 
genomföras enligt detta Avtal är Avtalet förfallet och Säljaren skyldig att återbetala 
Köpeskillingen.

6.5 Parterna är överens om att i samband med lantmäteriets förrättning yrka att ett servitut på 
Stamfastigheten tillskapas som avser åtkomst av p-platser, entré till byggnaden samt infart till 
området söder om byggnaden. 

6.6 Köparen ska svara för alla med förvärvet av Området förenade förrättnings- och 
inteckningskostnader samt expeditionsavgifter m.m.

7 TILLTRÄDE

7.1 På Tillträdesdagen skall Köparen:

(a) kontant erlägga Köpeskillingen. 

7.2 På Tillträdesdagen skall Säljaren:

(a) bekräfta mottagandet av Köpeskillingen genom utfärdande av köpebrev i original 
som ska undertecknas av Parterna; 

(b) till Köparen överlämna de handlingar som erfordras för Köparens eventuella 
erhållande av lagfart, samt övriga handlingar som kan vara av betydelse för Köparen, 
såsom  ritningar, kartor, bygglovshandlingar och VA-ritningar; samt

(c) till Köparen överlämna handlingar motsvarande de som avses i 8a kap 15-17 §§ 
mervärdesskattelagen med information om investeringar gjorda i Området per 
Tillträdesdagen. 
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5

8 MERVÄRDESSKATT 

8.1 Området är helt eller delvis inregistrerat för frivillig skattskyldighet. Köparen övertar på 
Tillträdesdagen Säljarens rättighet och skyldighet att jämka avdrag för ingående skatt hänförlig 
till sådana ny-, till- eller ombyggnader som avses i 8 a kap 2 § mervärdesskattelagen.

8.2 Säljaren skall till Köparen utfärda och överlämna en jämkningshandling enligt 8 a kap 15-16 
§§ mervärdesskattelagen. Handlingen ska ha det innehåll som föreskrivs i 8 a kap 17 § 
mervärdesskattelagen. Säljaren äger rätt att även i efterhand utfärda kompletterande sådan 
handling om så skulle vara erforderligt utifrån stadgandet i 8 a kap 15 § andra stycket 
mervärdesskattelagen 

9 KOSTNADER OCH INTÄKTER

9.1 Kostnader för och intäkter från Området för tiden till Tillträdesdagen belastar respektive 
tillkommer Säljaren. Kostnader och intäkter för tiden från och med Tillträdesdagen belastar 
respektive tillkommer Köparen.

9.2 Säljaren skall se till att leverantörer per Tillträdesdagen läser av Områdets mätare för 
förbrukning av el, vatten, värme m.m.

10 FÖRSÄKRING

10.1 Säljaren ansvarar för att Området är fullvärdeförsäkrat till och med Tillträdesdagen.

11 GARANTIER

11.1 Säljaren garanterar följande på Tillträdesdagen

Området

(a) att Säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Stamfastigheten och därigenom även 
Området;

(b) att Stamfastigheten och därigenom även Området inte är belastad med några 
inteckningar, inskrivningar, servitut eller andra belastningar. 

Tvister

(b) att Säljaren inte är part i rättegång eller skiljeförfarande avseende Stamfastigheten 
och därigenom även Området och att det inte, såvitt Säljaren känner till, föreligger 
några omständigheter som sannolikt leder till att Säljaren blir part i sådan tvist som 
rör omständighet vilken hänför sig till tiden före Tillträdesdagen.
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6

12 FRISKRIVNING

Köparen har beretts tillfälle att undersöka området. Området överlåts i befintligt skick och, med 
undantag för vad som uttryckligen garanterats i detta Avtal, friskriver Köparen Säljaren från 
allt ansvar för eventuella fel och brister i Området av vad slag det än må vara, såväl synliga 
som dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och fysiska fel 
och brister. Köpeskillingen har fastställts med beaktande härav. 

13 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta Avtal skall, för att vara bindande, avfattas 
skriftligen och vara undertecknade av behöriga ställföreträdare för båda Parterna.

14 FULLSTÄNDIG REGLERING

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga 
eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

15 ÖVERLÅTELSE

Ingendera Parten skall ha rätt att överlåta detta Avtal eller rättighet hänförlig till detta Avtal 
utan den andre Partens skriftliga medgivande därtill. Detta gäller dock inte vid överlåtelse av 
Parts rättigheter till sådan juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar eller kontrolleras 
av den överlåtande Parten, dock under förutsättning att den överlåtande Parten solidariskt 
med den juridiska person till vilken överlåtelsen sker jämväl efter överlåtelsen svarar för 
samtliga förpliktelser enligt detta Avtal.

16



7

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav Parterna har tagit var sitt.

Umeå den             2018 Luleå den             2018

AKADEMISKA HUS AB LULEÅ KOMMUN

Anna Lindh Wikblad

Chef Kvalitet och samhällsutveckling
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2016-12-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 150

Hemställan om utökat kommunbidrag för köp alternativ 
inhyrning av Porsöhallen 2017-2019.
Ärendenr 2016/244-3.7.0.2

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna förslaget om hemställan om utökat 
kommunbidrag för köp alternativt inhyrning av Porsöhallen 2017-2019. För 
inhyrning innebär hemställan utökat kommunbidrag med 1 750 tkr till hyra 
och 500 tkr till inköp av verksamhetsutrustning för år 2017 samt 2 450 tkr/år 
till hyra åren 2018 och 2019. För köp måste förhandling ske med Akademiska 
Hus och därefter kan driftskonsekvenser för fritidnämnden räknas fram.

Sammanfattning av ärendet
Porsöhallen såldes av Luleå kommun till Akademiska Hus 2004. Orsaken till 
försäljningen var ett stort intresse från universitetet (LTU) och Studentidrotten 
i Luleå (numera Mitt Livs Stil, Stil) att ha en anläggning att nyttja för 
utbildning inom LTU och idrottsutövning för Stil’s medlemmar. Idag är läget 
annorlunda, då utbildningen inte längre finns inom LTU. Därför har LTU och 
Stil sedan 1 juli 2016 inte längre ett hyreskontrakt för Porsöhallen och hallen är 
stängd. Stil har enligt uppgift från sin verksamhetschef behov av 60 
timmar/vecka.

Trycket på halltider är stort i Luleå, och det är extra påtagligt nu när också Stil 
efterfrågar tränings- och matchtider i de kommunalt ägda anläggningarna. 
Fritidsförvaltningen har behov av omklädningsrum för de behov som finns 
med koppling till Porsö IP under fotbollssäsongen. Tidigare år har 
förvaltningen hyrt dessa via Stil, och nu senast (1 juli-30 september) direkt av 
Akademiska Hus. Porsöhallen består av en fullstor idrottshall (40x20) med 
liten läktare, en mindre hall (20x20) samt en spegelsal (ca 10x8). Där finns 
också en teorilokal och två kontorsutrymmen samt ett antal omklädningsrum 
och förråd.

Då det inte längre finns en fritidsgård på Porsön har också fritidsförvaltningen 
en idé om att den teorilokal som finns i anläggningen kan användas som en 
mötesplats för unga, 13-16 år på Porsön. Vi kan, via de fritidsledare, som finns 
inom förvaltningen och tillsammans med civilsamhället och studenter på LTU 
ha olika aktiviteter på kvällar och helger.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2016-12-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen har på fritidsförvaltningens uppdrag fört dialog 
med Akademiska Hus om hyra av Porsöhallen 2017-2019, med option om att 
efter denna tid kunna förvärva hallen. Det finns inte någon 
verksamhetsutrustning i hallen, varför också inköp av viss utrustning krävs 
för att föreningslivet i Luleå ska kunna nyttja hallen. Ingen köpesumma är 
förhandlad med Akademiska Hus i dagsläget.

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden godkänna förslaget om 
hemställan om utökat kommunbidrag för köp alternativt inhyrning av 
Porsöhallen 2017-2019. För inhyrning innebär hemställan utökat 
kommunbidrag med 1 750 tkr till hyra samt 500 tkr till verksamhetsutrustning 
för år 2017 samt 2 450 kr/år till hyra för åren 2018 och 2019. För köp måste 
förhandling ske med Akademiska Hus och därefter kan driftskonsekvenser 
för fritidsnämnden räknas fram.
 
De intäkter fritidsförvaltningen får in via uthyrning täcker den bemanning via 
rondering/tillsyn som krävs för en så stor anläggning som Porsöhallen är.

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

Beslutet skickas till
 Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr

2018-01-08 2015/1755-217
Barbro Müller

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till Utvecklingsplan 
Råneå
Ärendenr 2015/1755-217

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Utvecklingsplan 

Råneå, en fördjupning av översiktsplanen.
2. Åtgärderna i Utvecklingsplan Råneå ska inarbetas i strategisk plan och 

budget kommande 20 åren samt i nämndernas verksamhetsplanering. 

Sammanfattning av ärendet
Tillsammans med kommunens övriga förvaltningar har staben för kvalitet & 
samhällsutvecklingen tagit fram Utvecklingsplan Råneå. Syftet med 
utvecklingsplanen är att ge en långsiktig inriktning i ett 20 årsperspektiv, med 
riktlinjer och rekommendationer som blir vägledande för alla kommunala 
verksamheter.

Utvecklingsplan Råneå är en fördjupning av översiktsplanen. Arbetet har 
skett i bred dialog med medborgare, kommunala verksamheter och andra 
aktörer. Dokumentet har hanterats i enlighet med Plan- och bygglagen med 
samråd och granskning. Revideringar av förslaget har gjorts efter inkomna 
synpunkter och redovisas i samråds- och granskningsredogörelser.

Förslaget till utvecklingsplan innehåller de områden som bedömts ha ett 
behov av kvalitetshöjning för Råneås och hela Luleås utveckling för att 
förverkliga översiktsplanen och därmed Vision Luleå 2050. Utvecklingsplanen 
innehåller konkreta förslag till åtgärder av vilka en del är möjliga att 
genomföra i närtid medan andra har en längre tidshorisont. Respektive 
nämnd ansvarar för att göra de prioriteringar som krävs och inarbeta 
åtgärderna i verksamhetsplanerna. Samplanering mellan nämnder möjliggör 
ett mer strukturerat genomförande.

Beslutsunderlag
 Förslag till Utvecklingsplan Råneå inklusive granskningsredogörelse
 Samrådsredogörelse 
 miljökonsekvensbeskrivning

Barbro Müller
Samhällsstrateg folkhälsa
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr

2018-01-08 2015/1755-217
Barbro Müller

Beslutet skickas till
Samtliga kommunala nämnder och bolagsstyrelser

21



• • • Utvecklingsplan Råneå 

Fördjupning av översiktsplan (FÖP)
Beslutsförslag 
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3

Vision
Vision	Luleå	2050	som	ger	en	av	framtidens	samhäl-
le	så	som	vi	vill	ha	det;	ett	attraktivt,	växande	och	
hållbart	Luleå.	

Riktningar
Våra	långsiktiga	strategier	för	arbetet	på	väg	till	visio-
nen	kallas	Riktningar.	

Program
Program	till	Vision	Luleå	2050	ger	principer	och	re-
kommendationer	för	vad	kommunen	ska	arbeta	efter	
på	lång	sikt.

Utvecklingsplan
Utvecklingsplaner ger riktlinjer och rekommendatio-
ner	för	olika	områden	i	kommunen.	

Utvecklingsplanen	är	en	fördjupning	av	översiktspla-
nen.	Det	betyder	att	de	principer	som	finns	i	Program	
till	Vision	Luleå	2050	blir	tydligare	och	konkretare	för	
ett	utpekat	område.	Utvecklingsplanen	är	en	del	av	
översiktsplanen.	Syftet	är	att	ge	en	långsiktig	riktning	
i	ett	20	års	perspektiv	för	utvecklingen	med	riktlinjer	
och	rekommendationer	som	blir	vägledande	för	alla	
kommunala	verksamheter.

Luleå	kommun	arbetar	med	Riktningar,	Program	och	
Utvecklingsplaner	för	att	styra	arbetet	i	syfte	att	nå	
Vision	Luleå	2050.	Dessa	dokument	är	tillsammans	
Luleås	översiktsplan.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplaner	tas	fram	av	alla	kommunala	verk-
samheter,	i	dessa	finns	de	konkreta	åtgärderna.

Kartor
Luleå	kommuns	översiktsplan	kommer	att	digitalise-
ras	och	bli	tillgänglig	för	medborgare	på	Luleå	kom-
muns	hemsida.	Det	innebär	att	delar	av	utvecklings-
planens	innehåll	i	framtiden	kommer	att	redovisas	i	
en	digital	kartfunktion.

1.1 Vision Luleå 2050

AB B   C   

D   E   F   

Läs mer på www.lulea.se/2050

Vision

Riktningar

Program
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4

Riktningarna	och	Program	till	Vision	Luleå	2050	är	
kommunens	översiktsplan.	Programmens	grundläg-
gande	idé	är	att	samhällsutvecklingen	ska	ske	med	
ett	helhetsperspektiv.	Kommunens	förvaltningar	
och	bolag	ska	arbeta	samordnat	för	att	så	långt	som	
möjligt styra samhället mot en ekologisk, social och 
ekonomisk	hållbar	utveckling.	För	att	gå	från	ord	till	
handling	tas	utvecklingsplaner	fram	för	Luleås	större	
bostadsområden	för	att	göra	översiktsplanen	tydliga-
re.	Dessa	ska	vara	vägledande	för	samhällets	utveck-
ling	samt	för	användningen	av	mark	och	vatten	och	
de	ska	bygga	på	historia,	nutid	och	framtid.	Utveck-
lingsplaner	ska	tas	fram	i	samverkan	med	det	civila	
samhället	och	andra	viktiga	aktörer.

1.2 Bakgrund

Riktlinjer
Riktlinjer	är	ett	begrepp	i	utvecklingsplanerna.	De	är	
övergripande	och	generella	insatser	på	längre	sikt.	De	
ger	en	anvisning	som	uttrycks	i	text	och	ibland	syns	
även	på	kartan.	Riktlinjerna	visar	vårt	förhållningssätt	
till	olika	frågor	och	områden,	de	visar	hur	vi	vill	att	
utvecklingen	ska	vara.	

Rekommendationer
Rekommendationer	är	ett	begrepp	som	används	i	
program	och	utvecklingsplaner.	De	ger	rekommen-
dationer	för	användningen	av	mark	eller	vatten.	
Rekommendationerna	beskriver	vad	som	ska	ske	på	
en	plats.	De	ger	anvisningar	för	planering	och	visar	
gjorda	ställningstaganden.

Social hållb

ar
he

t

Ekonomisk hållb

ar
he

t

Ekologisk hållbarh

et

Mål

Medel

Villkor

Ett gott liv och en god 
livsmiljö där Luleåborna 
är friska, delaktiga och 
trygga. 

En bra ekonomi där 
näringar och företag växer.

Allt vi gör ryms inom 
ekosystemets gränser.

Hållbar	utveckling
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Utvecklingsplanens	övergripande	syfte	är	att	fördjupa	
intentionerna	i	program	till	Vision	Luleå	2050.	De	ska	
visa	vilka	prioriteringar	som	behövs	för	att	Råneå	ska	
närma	sig	en	social,	ekonomisk	och	ekologisk	hållbar	
utveckling.

Det innebär att utvecklingsplanen ska: 

• Ge	rekommendationer	för	områdets	utveckling. 

• Beskriva hur identiteten och det unika och positi-
va	för	området	kan	stärkas	och	visas.	 

• Visa kommunens avväganden mellan olika 
intressen	och	motiven	till	dessa. 

• Visa	ansvarsfördelning. 

• Beskriva	områdets	kontext	och	hur	utvecklingen	
i	området	bidrar	till	ett	bättre	Luleå	som	helhet. 

• Vara	ett	underlag	för	att	rikta	och	samordna	
kommunens	egna	resurser	men	också	motivera	
tillskott	av	resurser	i	form	av	exempelvis	forsk-
ningsprojekt	och	EU-bidrag. 

• I	framtagandet	främja	den	sociala	sammanhåll-
ningen	och	möjligheten	att	göra	sin	röst	hörd	för	
boende	och	verksamma.	

Målet är att:

• Öka	Råneås	befolkning. 

• Ge	plats	för	bostäder	och	arbete. 

• Öka möjligheterna till social samvaro och  
rekreation. 

• Råneå	ska	vara	ett	stöd	för	hela		den	norra 
kommundelen.

1.3 Mål och syfte

Odlingslotten Foto: Katja Güth Laitila

26



Utvecklingsplan Råneå

6

Råneå	är	en	tätort	som	samlar	hela	norra	kommun-
delen.	Råneå	ska	fungera	självständigt	med	samma	
mångfald	och	utbud	som	stadsdelarna	inom	stads-
bygden.	Råneå	ska	också	ha	bra	kollektivtrafik	till	
stadsbygden	och	goda	förbindelser	till	omgivande	
byar.
 
Råneå	ska	vara	en	samlande	by,	vilket	innebär	att	
det	ska	finnas		service,	mötesplatser	och	blandade	
boendeformer	här.	Samhällsservice	som	förskola,	
skola	och	kollektivtrafik	ska	finnas.	Omkringliggande	
byar	ska	ha	goda	förbindelser	för	att	kunna	ta	del	av	
Råneås	service.	

I	framtagandet	av	utvecklingsplanen	har	de	områ-
desrekommendationer	som	finns	i	översiktsplanen	
vidareutvecklats	och	konkretiserats.	För	att	få	en	
bred	och	samlad	bild	av	Råneå	har	dessutom	en	
bedömning	gjorts	för	att	avgöra	inom	vilka	områden	
kvaliteten	behöver	höjas.	Bedömningen	är	gjord	med	
verktyget	Hållbar	by	(HåBy),	som	är	framtaget	för	att	
säkerställa	att	utvecklingsarbete	sker	enligt	över-
siktsplanen	och	därigenom	för	en	hållbar	utveckling.	
Verktyget  ger en beskrivning av vad som är hög 
respektive	låg	kvalitet.	

1.4 Avgränsning

Östra byn

Heden

Sörsidan

Västibyn

Kängsön

Sundet

RÅNEÅ

Norrabyn

Västiåkern

Tallheden

Hägnheden

Kullen

Degerholmen

Rånträsket

Råneälven

0           250         500 Meter
Karträttigheter Luleå kommun 2017. 

Avgränsning för utvecklingsplan

Den geografiska avgränsningen för utvecklingsplanen.

Områdets	starka	och	svaga	kvaliteter	har	bedömts	
och	använts	som	underlag	för	fortsatt	arbete.	Bedöm-
ningen	med	HåByn	genomfördes	i	bred	samverkan	
mellan	olika	kommunala	förvaltningar	samt	Lulebo.		
Utvecklingsplanen	har	avgränsats	utifrån	resultatet	
av	bedömningen	med	HåBy.	Utvecklingsplanen	be-
handlar	de	frågor	där	det	visat	sig	att	det	finns	behov	
av	att	höja	kvaliteten.	

I	starten	av	arbetet	var	det	tänkt	att	utvecklingsplanen	
skulle	omfatta	både	Råneå	tätort,	Råne	älv	och	delar	
av	omlandet.	Men	under	arbetets	gång	har	Råneå	
tätort	prioriterats	eftersom	det	är	där	åtgärder	främst	
behöver	fokuseras	för	att	bli	ett	hållbart	stöd	för	hela	
den	norra	kommundelen.

Stödjepunkter	för	skärgården	som	hamnarna	i	Rör-
bäck,  Kängsön och Jämtön ska beaktas i kommande 
utvecklingsplan	för	skärgården.

För	de	kringliggande	byarna	och	Råne	älv	tas	inga	
egna	utvecklingsplaner		fram,	utan	det	som	står	i	
översiktsplanen	gäller.	För	Landsbygdsutveckling	i	
strandnära	lägen	(LIS)	finns	ett	tematiskt	tillägg	till	
översiktplanen.
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Ordet	Råneå	anses	vara	av	samiskt	ursprung	och	
namnet	förekom	första	gången	1339	i	formen	”in	
rano”	och	beskrev	då	platsen	där	några	bönder	bod-
de.	I	mitten	av	1700-talet	byggdes	en	stångjärnsham-
mare i Melderstein och tre masugnar i omkringlig-
gande	byar.	I	takt	med	att	produktionen	ökade,	ökade	
även	befolkningen.	Industrialiseringen	i	Råneå	blev	
ett	faktum	då	man	efter	bergsbruket	även	startade	ett	
vattenkraftverk	och	skoproduktion	i	Råneå.	Skopro-
duktionen	började	1883	med	ett	garveri	i	Råneå.	
Garveriet	utökades	till	skofabrik	med	som	mest	100	
anställda,	en	verksamhet	som	pågick	till	1972	när	
fabriken	brann.	I	Råneå	och	Jämtön	fanns	även	ytterli-
gare	skofabriker.	

Råneå	var	egen	kommun	fram	till	1969	då	Råneå	
socken	delades	i	två	delar.	Den	nedre	delen	inför-
livades	med	Luleå	kommun	den	övre	med	Bodens	
kommun.	

Medborgarkontoret	startade	som	ett	projekt	1997	med	
syfte	att	förenkla	medborgarnas	kontakt	med	offentli-
ga	organ,	hejda	en	begynnande	nedgång	i	sysselsätt-
ning	och	befolkning	samt	att	stärka	samhället	och	den	
lokala	demokratin.	Medborgarkontoret	permanenta-
des	år	2000	och	har	sedan	starten	varit	samlokaliserad	
med	biblioteket.	

År	2000	kom	de	första	asylsökande	till	Råneå	och	
har	på	många	sätt	förändrat	orten	till	ett	levande	och	
mångkulturellt	samhälle.	Vid	den	tidpunkten	hade	
Råneå	många	outhyrda	lägenheter.	Flyktingarna	som	
kom	var	främst	barnfamiljer	från	forna	Jugoslavien.	
Råneåbornas	goda	mottagande	och	stora	engagemang	

1.5 Historia och nuläge

Lundins fabriksområde i Råneå under blomstringstiden på 1920-talet.

kring	flyktingmottagandet	har	väckt	nationell	upp-
märksamhet.	Idag	finns	åtskilliga	nationer	represen-
terade	i	Råneå	i	form	av	asylsökande,	kvotflyktingar,	
arbetskraftsinvandrare	och	personer	som	har	fått	
kommunplacering.	Det	senaste	befolkningstillskottet	
är	ensamkommande	barn.	

Råneå	är	ett	väl	fungerande	samhälle	som	år	2015	
hade	1	933	invånare	och	ungefär	4	000	invånare	till-
sammans	med	omkringliggande	byar.	Längs	Vitåda-
len	finns	28	byar	och	efter	Råneå	älv	finns	20	byar.

Det	råder	bostadsbrist	i	Råneå.	Beståndet	idag	
utgörs	av	85%	småhus	och	resterande	hyresbostä-
der.	Bostadsrätter	saknas.	För	att	Råneå	ska	kunna	
fungera	som	egen	ort	och	samtidigt	kunna	ge	service	
och möjliggöra boende i kringliggande byar behöver 
Råneå	öka	sin	befolkningsmängd.	Fler	bostäder	och	
arbetstillfällen	krävs.	Råneå	har	även	behov	av	god	
tillgång	till	kollektivtrafik	till	Luleå.

Åtgärder	och	informationsinsatser	för	att	öka	Råneås	
attraktionskraft	behövs.	Det	har	under	lång	tid	fun-
nits	lediga	tomter	men	de	har	inte	bebyggts.	Det	finns	
en	spridd	uppfattning	att	Råneå	ligger	mycket	långt	
från	service	och	Luleå	centrum.	Servicen	är	väl	ut-
byggd	med	två	dagligvarubutiker,	två	banker,	hälso-
central,	skola	för	årskurser	från	förskoleklass	till	klass	
9,	Medborgarkontor,	bibliotek,	fritidsgård,	inom-	och	
utomhusanläggningar	med	mera.	Det	finns	ett	stort	
utbud	av	aktiviteter	för	barn	och	unga	och	flera	är	
kostnadsfria.	Råneå	är	föreningstätt	och	det	finns	en	
aktiv	områdesgrupp.	Råneå	erbjuder	bostadsnära	
unika	kontakter	med	sjöar,	älv	och	skog.	
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I	den	inledande	studien	då	uppdragsbeskrivningen	
för	utvecklingsplanen	togs	fram	gjordes	det	i	dialog	
med	samtliga	förvaltningar	i	kommunen,	Lulebo	och	
baserades	på	olika	faktaunderlag.

I	början	av	arbetet	gjordes	en	kartläggning	för	att	
tydliggöra vilka intressenter som är högt berörda men 
inte	så	lätta	att	nå.	En	stor	öppen	medborgardialog	
genomfördes	i	april	2016.	Information	inför	mötet	
gavs	genom	utskick	till	hushållen	samt	annonsering	
på	olika	sätt.	Ca	100	medborgare	deltog.	Åtta	politiker	
ledde	dialogen	och	tjänstepersoner	deltog	som	stöd.	
För	att	samla	in	ytterligare	synpunkter	har	riktade	
dialoger	genomförts	av	politiker	med	skolelever,	utri-
kesfödda	samt	personer	med	funktionsnedsättning.

Samtliga	dialoger	har	dokumenterats	och	finns	till-
gängliga	på	hemsidan.	De	synpunkter	som	kommit	
fram	har	sammanställts	och	varje	synpunkt	har	
beaktats.	De	synpunkter	som	direkt	berör	en	kommu-
nal verksamhet och är av verksamhetskaraktär har 
vidarebefordrats	till	respektive	verksamhet	för	be-
dömning	om	åtgärd	ska	göras.	Förutom	medborgar-
dialoger	har	brukardialoger	hållits	med	bland	annat	
samtliga	byautvecklingsgrupper	och	Landsbygdsfo-
rum	för	att	få	fram	mer	kunskap	och	kännedom	kring	
frågorna.	

2.1 Dialoger

En medborgardialog är ett samtal om samhällsfrå-

gor där medborgare och förtroendevalda är delak-

tiga och där allmänintresset, det som är viktigt för 

alla, står i centrum. En medborgardialog omfattar 

inte bara de som bor i Luleå utan kan även inklu- 

dera till exempel unga som går i kommunens sko-

lor eller näringsidkare som verkar i Luleå.

Synpunkterna	från	dialogerna	har	funnits	med	i	de	
prioriteringar	som	gjorts.	De	som	det	flesta	lyft	är	
bostäder,	fler	arbetstillfällen,	kommunikationer	och	
mötesplatser.	Även	odlingslotter	och	mer	kulturakti-
viteter	är	exempel	på	områden	som	lyfts.

I	april	2017	har	förslaget	till	Utvecklingsplan	Råneå	
skickats	ut	för	samråd	till	berörda	regionala	myn-
digheter,	fastighetsägare	till	flerfamiljshus	i	Råneå,	
områdesruppen	i	Råneå,	byautvecklingsgrupper	och	
kommunala	förvaltningar	och	bolag.

Ett	särskilt	möte	med	medborgare	hölls	i	maj	2017	där	
69	medborgare	deltog	och	synpunkter	på	utveck-
lingsplanen.	Dessutom	har	synpunkter	lämnats	via	
webben.	De	synpunkter	som	är	av	verksamhetska-
raktär	har	vidareförmedlats	till	respektive	kommunal	
verksamhet.	Sammanställning	av	alla	synpunkter	
som	inkommit	finns	i	samrådsredogörelsen.

Under	granskningstiden	har	förslaget	funnits	på	
webben,	i	stadshuset	och	i	Medborgarhuset.	Utskick	
har	gjorts	till	länsstyrelsen,	Region	Norrbotten,	grann-
kommuner,	kommunala	förvaltningar	och	bolag.	Re-
dogörelse	över	hur	synpunkterna	har	hanterats	finns	
i	granakningsredogörelsen.	Där	ingår	även	yttrandet	
från	länsstyrelsen.			
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Löjtnantsbostaden, Andholmen. Foto: Katja Güth Laitila

Tidsperspektiv för genomförande av utvecklingsplanens riktlinjer och rekom-
mendationer är på 20 års sikt. Uppföljning görs varje mandatperiod.

3.1 Generella riktlinjer och 
 rekommendationer
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Riktlinjer och rekommendationer

• Intensifiera	det	förebyggande	och	främjande	
elevhälsoarbetet	i	skolområdet.	(BUN) 

• Specifikt	följa	utvecklingen	av	kunskapsresultat	i	
skolområdet.	(BUN) 

• Biblioteket	ska	genomföra	läsfrämjande	insatser	
för	alla	barn	och	unga.	Särskilt	fokus	ska	ges	de	
med	ett	annat	modersmål	än	svenska.	(KN) 

• Vidareutveckla det entreprenöriella lärandet som 
skolområdets	röda	tråd.	(BUN) 

• Vidareutveckla samverkan mellan skola, hem och 
civilsamhälle	för	läxhjälp	utanför	skoltid.	(BUN) 

• Kulturskolan	prioriterar	insatser	för	barn	och	
ungdomar	i	Råneå.	(BUN) 

• Utveckla	utlåningsverksamhet	av	idrotts-	och	
fritidsutrustning	tillsammans	med	externa	parter.	
(FN) 

• Utveckla	former	för	samverkan	mellan	socialför-
valtning,	barn-	och	utbildningsförvaltning	och	
närsjukvården	för	yngre	barn	i	riskmiljöer	för	att	
ge	stöd	till	föräldrar.	(SN) 

• Skapa	en	samverkansarena	på	lokal	nivå	mellan	
socialförvaltning,	barn-	och	utbildningsför-
valtning,	fritidsförvaltning	och	polis	för	unga	i	
riskzon.	(SN) 

• Utreda	möjlighet	av	Ungdomsmottagning	någon	
dag	i	veckan	i	Råneå.	(BUN) 

• Förskola	och	grundskola	ska	finnas	i	Råneå.	
(BUN)

Forskning visar att goda skolresultat är den avgörande och starkaste skydds-
faktorn för barn och ungas hälsa och framtida möjligheter till arbete. Barn 
som lever i socioekonomisk utsatt het lyckas sämre i skolan och har sämre 
hälsa än barn som växer upp med hög socioekonomisk status. I Råneå finns 
behov att öka andelen elever behöriga till gymnasiet, ha färre barn som lever 
i ekonomiskt utsatta familjer samt att färre tonåringar använder tobak och/
eller alkohol.

Barn och unga

Hållbarhetsbedömning 
Barn och unga

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Ökad samverkan mellan skola och företag 

+ Ökade möjligheter för alla att påverka sitt liv
 och sin omgivning 

+ Höjd utbildningsnivå 

+ Ökade förutsättningar för möten mellan 
 olika människor 

+ Ökad jämlikhet i hälsa
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Att ha arbete eller sysselsättning bidrar till god hälsa. Fysisk inaktivitet är en 
stor bidragande orsak till ohälsa. Andelen fysisk aktiva i området behöver 
öka och det behöver finnas fler arbetstillfällen. En samordning av insatser för 
kompetent arbetskraft stärker näringslivet. Den mångfald som finns i Råneå 
är en tillgång som ska tas tillvara.

Hållbarhetsbedömning 
Arbete, hälsa och trygghet

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Ökad jämlikhet i hälsa 

+ Ökade möjligheter till möten mellan  
 olika grupper 

+ Stärkta sociala nätverk och föreningsliv 

+ Ökad trygghet och trivsel 

+ Förstärkt företagsklimat 

+ Ökad framtidstro 

+ Ökad attraktionskraft för Råneå som  
 bostads- och besöksort

Arbete, hälsa och trygghet

De	senaste	åren	har	upplevelsen	av	tryggheten	i	
området	haft	en	positiv	utveckling.	Det	är	förmod-
ligen	tack	vare	det	rika	föreningslivet	samt	områ-
desgruppens	och	fritidsgårdarnas	verksamhet.	94%	
av	tillfrågade	uppgav	vid	senaste	mätningen	att	de	
kunde	rekommendera	Råneå	med	omkringliggande	
byar	som	en	bra	plats	att	bo	och	leva	på.	

Genom	att	utveckla	befintliga	och	nya	verksamhets-
områden	skapas	förutsättningar	för	fler	arbeten	i	
Råneå.	Se	mer	under	Arbetsplatsområden.

Riktlinjer och rekommendationer

• Medborgarkontoret ska samverka med närings-
livet, övriga kommunala verksamheter och 
myndigheter	för	att	bygga	nätverk	och	stärka	
möjligheten	att	skapa	fler	arbetstillfällen	i	områ-
det.	(KS) 

• Bibehålla	och	utveckla	stöd	för	personer	som	
finns	utanför	ordinarie	arbetsmarknad.	(KS) 

• Utreda	möjligheter	för	Luleå	Näringsliv	AB	att	
tillsammans	med	företagare	utveckla	näringslivet	
i	den	norra	kommundelen.	(KS) 

• Funktioner	som	främjar	fysisk	aktivitet,	friluftsliv	
och	rekreaktion	ska	finnas	såsom	Rånepoolen,	
ridanläggning,	elljusspår	och	idrottsplats.	(FN) 

• En	sammanhållande	funktion,	liknande	den	nu-
varande	områdesgruppen,	som	samordnar	och 
stöder engagemang i samverkan mellan kom-
mun,	näringsliv	och	civilsamhälle	ska	behållas	
och	utvecklas.	(FN) 

• Utveckla	arbetet	för	integration	och	inkludering	i	
Råneå.	(KS)

Medborgarhuset

En modell har utvecklats för att skapa integration 

genom att samla enskilda initiativ till en helhet. 

Modellen bygger på korta kontaktvägar, man 

känner varandra och hjälps åt.
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Det finns mötesplatser i Råneå både för unga och för äldre. Även mötesloka-
ler finns men det är inte alltid känt vilka dessa är och hur de kan hyras. Barn 
som har tillgång till goda platser för lek visar färre symtom på stress, är mer 
rörliga och har bättre motorik. Lekplatsen främjar möten mellan barn, unga 
och vuxna och fungerar som en bro över generations- och kulturgränser och 
bidrar till ökad utevistelse. Speciellt aktivitetsytor för unga, vuxna och äldre 
främjar möten över generationsgränser.

Mötesplatser

Riktlinjer och rekommendationer 

• Medborgarhuset ska vara en tillgänglig mötes-
plats	för	olika	aktörer	och	aktiviteter	både	dagtid	
och	kvällstid.	(SBN) 

• Medborgarkontorets	roll	och	uppdrag	för	att	
informera	och	marknadsföra	de	aktiviteter	och	
lokaler	som	finns	och	sker	i	Råneå	med	omland	
ska	tydliggöras.	(KS) 

• Det	ska	finnas	ett	bibliotek	i	Råneå.	Biblioteket	
ska genom verksamhet och arrangemang vara 
en	plats	för	kreativa	möten,	lustfullt	lärande	och	
samvaro.	(KN) 

• Via bidrag stödja lokala arrangemang och stimu-
lera	lokala	aktörer/föreningar	att	göra		kulturak-
tiviteter.	(KN) 

• Aktivit	arbete	för	att	samnyttja	och	utveckla	kom-
munala	lokaler	som	mötesplatser.	(SBN) 

• Det	ska	finnas	fritidsgård	i	Råneå.	Fritidsgården	
ska	utvecklas	och	fungera	som	en	plats	för	möten	
och	för	demokrati.	(FN) 

• Utreda	om	skolans	aula	även	kan	fungera	som	
biograf	och	nyttjas	för	digitla	möten.	(KS) 

• Barn	ska	ha	gångavstånd	till	närmaste	lekplats.	
(SBN) 

• Lekplatser	ska	finnas	för	barn	i	alla	åldrar.	(SBN) 

• Tallhedens	lekplats	får	status	som	områdeslek-
plats	och	rustas	upp	med	lekutrustning	för	äldre	
barn	samt	kompletteras	med		träningsutrustning	
för	vuxna	och	äldre.	(SBN) 

• Olovsvägens	lekplats	får	status	som	områdeslek-
plats	och	kompletteras	med	utrustning	för	äldre	
barn.	(SBN) 

• Västerbyvägens lekplats, Enrisvägens lekplats, 
Råneå	centrums	lekplats	rustas	upp,	komplet-
teras	och	tillgänglighetsanpassas	i	olika	omfatt-
ningar.	(SBN) 

• Soldatvägens	och	Bojvägens	lekplatser	avvecklas.	
(SBN) 

• Upprustning	och	komplettering	av	utrustning	i	
Råneåskolans	utemiljö.	(SBN) 

• Stötta	initiativ	från	områdets	aktörer	att	utforma	
en	aktivitetsyta,	samt	visa	på	möjligheter	till	
olika	former	av	finansiering.	(KS)

En viktig del för att skapa trygghet och trivsel är 

att bostadsområdet uppfattas som rent och snyggt. 

Utvecklingen i Råneå är positiv och vid senaste 

Trygghetsmätningen 2016 var det en låg andel som 

uppgav problem med nedskräpning och skade- 

görelse. 

Hållbarhetsbedömning 
Mötesplatser

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Ökad trygghet och trivsel 

+ Ökade möjligheter till fysisk aktivitet och 
 möten mellan olika grupper 

+ Mer tillgängliga och bättre placerade  
 lekplatser 

+ Ökade möjligheter till kulturaktiviteter 

+ Ökade möjligheter till rekreation, vila  
 och lugn 

− Ökade kommunala kostnader
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Poolområdet
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Tillgång till kollektivtrafik och goda förbindelser för gående och cyklister är 
förutsättningar för hållbara resor. Detta såväl inom Råneå, mellan Råneå 
och närliggande byar samt mellan Råneå och övriga kommunen. Genom att 
skapa förutsättningar för trygga och säkra resor med andra transportslag än 
bil ökar tillgängligheten till arbete, skola och fritidsaktiviteter för alla. 

Hållbarhetsbedömning 
Resor

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Ökade möjligheter att påverka sitt liv och sin  
 omgivning 

+ Ökade möjligheter att gå och cykla 

+ Ökade möjligheter till fysiskt aktivitet 

+ Stärkta förutsättningar för förtagande 

+ Bättre möjligheter till arbetspendling 

+ Minskad miljöpåverkan genom att bättre 
 möjligheter att gå, cykla och åka kollektivt 

+ Bättre förutsättningar att ta del av service 
 och evenemang i Luleå 

+ Ökad trafiksäkerhet

− Ökade kommunala kostnader

Resor

Riktlinjer och rekommendationer 

• Det	ska	finnas	trafiksäkra,	trygga	och		gena	för-
bindelser	för	oskyddade	trafikanter	inom	Råneå	
samt	mellan	Råneå	och	närliggande	byar.	SBN) 

• Belysning	längs	gång-	och	cykelvägar	i	Råneå	ska	
ses	över.	(SBN) 

• Åtgärder	för	att	minska	bil-	och	busstrafiken	till	
och	i	anslutning	till	skolan	ska	vidtas.	(BUN) 

• Det	ska	finnas	goda	möjligheter	att	parkera	
cykeln vid busstationen och torget samt vid 
kommunens	skolor	och	arbetsplatser.	Stor	del	av	
dessa platser ska ha väderskydd och möjlighet 
att	låsa	fast	cykelram.	(SBN) 

• Utreda	lämplig	kollektivtrafik	för	arbetspendling	
mellan	Luleå	och	Råneå.	(KS) 

• Utreda eventuellt behov av utökning av kollek-
tivtrafiken	mellan	Råneå	och	omkringliggande	
byar.	(KS) 

• Utreda	möjligheter	till	enhetstaxa	för	resor	inom	
hela	Luleå	kommun	vilket	skulle	kunna	innebära	
samma	avgift	oberoende	på	reslängd.	(KS) 

• Se	över	möjligheten	att	säkerhetshöjande	åtgär-
der ska ske i korsningen Torggatan – Hägnheds-
leden.	(SBN) 

• På	huvudväg	för	bil-	och	kollektivtrafik	ska	bus-
sens	framkomlighet	prioriteras.	(SBN) 

• Kommunen	ska	verka	för	att	gång-	och	cykel-
vägar	byggs	till	Strömsund,	Böle	och	Kängsön.	
(SBN)	

En sen kvällsbuss på fredagar och lördagar från 

Luleå till Råneå införs på försök under 2017.

Vid E4 reserveras mark för ett framtida stations-

område. Mark för ny kustjärnväg mellan Luleå och 

Kalix ska reserveras längs E4:an.

Trafikverket är väghållare för bilvägarna till 

Strömsund, Böle och Kängsön. Genom dialog 

med Trafikverket kan kommunen belysa behovet 

av säkra och trygga gång- och cykelvägar mellan 

Råneå och de närliggande byarna.

35



Utvecklingsplan Råneå

15

Ett väl fungerande internet kommer i allt högre grad vara en förutsättning för 
en fungerande vardag. Allt fler tjänster, även samhällstjänster, styrs till den 
digitala världen. Tillgång till bredband är även en förutsättning för företagande. 
Kommunens målsättning är att alla medborgare ska ha tillgång till bredband. 

Hållbarhetsbedömning 
Bredband

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Stärkta förutsättningar för företagande 

+ Ökade möjligheter att påverka sitt liv och 
 sin omgivning 

+ Fler möjligheter att arbeta på hemorten, 
 färre resor 

+ Minskad miljöpåverkan 

+ Samhällekonomisk investering på lång sikt

Bredband

Riktlinjer och rekommendationer

• Utbyggnaden	av	bredbandsfiber	prioriteras	till	
Råneå	tätort,	Vitådalen	och	Råneå	älvdal.	(KS)

Foto: Lunet. Fiber till Råneå.

Utbyggnaden av bredband sker i huvudsak av 

enskilda företag men även kommunen och bya- 

föreningar kan spela en stor roll.
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Nationella mätningar visar att valdeltagandet är lägre bland unga och bland 
förstagångsväljare, unga män röstar dessutom i lägre utsträckning än unga 
kvinnor. Statistik visar även att erfarenheten av deltagande i det första valet 
påverkar benägenheten att rösta i senare val. Detta innebär att insatser för 
ökat deltagande riktat till unga har goda möjligheter att ge långsiktiga effekter 
på valdeltagandet. Valdeltagandet i området bör öka. Medborgarkontoret är 
unikt i kommunen med att stärka medborgarnas kontakt med myndigheter 
och utveckling av lokal demokrati.

Hållbarhetsbedömning 
Demokrati

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Ökade möjligheter att påverka sitt liv och 
 sin omgivning 

+ Ökad framtidstro

Demokrati

Riktlinjer och rekommendationer

• Medborgarhuset	ska	vara	en	samlande	plats	för	
Råneå	med	omland	där	dialog	om	aktuella	sam-
hällsfrågor	kan	föras.	(KS) 

• Genomföra	insatser	för	ökat	valdeltagande	med	
särskilt	fokus	på	unga	och	utrikesfödda.	Insat-
serna	ska	inriktas	på	att	stärka	kunskapen	om	
demokrati och stimulera det politiska intresset, 
exempel	på	insatser	kan	vara	politikerbesök	i	
skolor,	tillgänglig	information	på	flera	språk	om	
val	och	hur	man	röstar.	(KS) 

• Utveckla kunskap om medborgarbudget, utse 
objekt/område	och	införa	försök	med	medborgar-
budget.	(SBN)

Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för me-

toder som används för att involvera medborgare 

i beslutsprocesser om hur resurser används. Ge-

nom dialogmetoder kan medborgarna vara med 

och prioritera hur skattemedlen ska användas.
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Råneå är omgärdat av vatten som inbjuder till fiske, äventyr och rekreation. 
Vattnet runt Råneå är det som gör Råneå unikt. Kopplingar till både Rån-
träsket och Råne älv är viktigt att bevara och stärka. Det finns stor potential 
till rekreation i olika former. Råne älv är en oreglerad skogsälv och är känd 
för bestånd av vildlax, harr och svensk flodkräfta. Fiske sker både sommar 
och vintertid. Älven används också för skidåkning och andra fritidsaktiviteter. 
Rånträsket och Råne älv är Natura 2000 områden som ska värnas, använ-
das och utvecklas.

Vattenområde

Rånträsket	har	uppnått	miljökvalitetsnormen	god	
ekologisk	status	men	kemiska	statusen	är	inte	god	på	
grund	av	kvicksilver	och	bromerade	difenyler.	Råne-
älven	har	måttlig	ekologisk	status	där	flottningen	har	
gjort	vissa	fysiska	avtryck	i	älvfåran.	Ett	projekt	pågår	
i	Råne	älv	med	miljöförbättrande	åtgärder.	

Riktlinjer och rekommendationer

• Älvens	ekologiska	funktioner	ska	bevaras,	såsom	
älvens	flöde	och	morfologi.	(KS) 

• Inga	åtgärder	eller	verksamheter	som	kan	
försämra	miljökvalitetsnormer	eller	gynnsam	
bevarandestatus	ska	tillåtas.	(MBN)

Råne älv Foto: Katja Güth Laitila

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den 

kvalitet som mark, vatten, luft eller miljön i övrigt 

ska ha. Miljökvalitetsnormer finns för alla större 

vattenförekomster, som t ex sjöar och vattendrag 

och beskriver vilken vattenkvalitet som ska upp-

nås vid en viss tidpunkt. I de flesta fall är normen 

att vattnen ska ha minst god ekologisk och kemisk 

status.

Hållbarhetsbedömning 
Vattenområde

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Bevarade ekologiska funktioner i Råne älv 
 och i Rånträsket.
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Råneå karaktäriseras av tillgången till bostadsnära natur- och grönområden i 
form av parker, strandområden och omkringliggande odlingslandskap. Varia-
tionen med naturmark, parkmark och rekreationsområden är en stor tillgång 
för området. Dessutom bidrar det till möjlighet för möten och social samvaro. 
Inriktningen är att befintliga värden ska bevaras, användas och ges utrymme 
att utvecklas. Det ska även finnas attraktiva promenadstråk som bjuder på 
olika upplevelser och rekreation.

Hållbarhetsbedömning 
Grönområde och rekreation

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Ökade möjligheter för fysiskt aktivitet 

+ Fler möjligheter till möten mellan  
 olika grupper 

+ Förstärkt tillgång till grönområden 

+ Stärkt skydd för naturområden

Grönområde och rekreation

• Förbättra	reaktionsmöjligheter	genom	att	under-
hålla	Malmens	väg	och	förnya	skyltar	samt	ta	
fram	informationsmaterial.	(FN) 

• Det	ska	finnas	en	skoterled	som	förbinder	Råneå	
med	Hindersön	och	Brändön	för	att	tillgänglig-
göra	skärgården	och	ge	möjlighet	till	näringslivs-
utveckling.	(FN)

Grönområde	omfattar	parker,	naturmark,	besöksom-
råden,	närrekreationsområden	samt	anlagda	områden	
för	fritidsaktiviteter	som	främst	äger	rum	utomhus.	
Exploatering	med	ny	bebyggelse	kan	ske	för	att	stärka	
och	utveckla	befintliga	funktioner.

Riktlinjer och rekommendationer

• Grönområdet	i	anslutning	till	älven	med	dess	
strandmiljöer och odlingslandskap som omger 
tätorten	är	särskilt	värdefull	och	ska	beaktas	vid	
fortsatt	planering.	(SBN) 

• När	framtida	huvudledning	för	vatten	och	av-
lopp	planeras	och	byggs	ska	befintliga	naturvär-
den	beaktas.	(SBN) 

• Möjligheter	till	anläggande	av	funktioner	för	det	
rörliga	friluftslivet	ska	finnas.	(FN) 

• Hägnheden	är	ett	viktigt	område	för	omhänder-
tagande	av	dagvatten	med	stora	naturvårds- 
kvaliteter.	Utveckling	ska	ske	med	hänsyn	till	
dagvatten	samt	till	ekologiska	funktioner,	främst	
i	de	fuktigare	partierna	med	våtmark	och	löv-
sumpskog.	(SBN) 

• Gång-	och	cykelväg	till	Kängsön	ansluts	genom	
Hägnheden.	(SBN) 

• Kärleksstigen ska bevaras och utvecklas genom 
bl.a.	landskapsvård,	fler	upplevelser	och	trygg-
hetsskapande	åtgärder.	Befintliga	stigar	och	
gångvägar	ska	kompletteras	och	bilda	ett	sam-
manhängande	stråk.	(SBN) 

• Skyltning	och	information	ska	tydliggöra	stråken	
för	promenader,	skidåkning	och	annan	rekrea-
tion.	(SBN) 

• Naturmark	ska	bevaras	mellan	promenadstråket	
och	tillkommande	ny	bebyggelse.	(SBN)	 

• Området	för	odlingslotter	i	Västibyn	längs	med	
Råne	älv	ges	möjlighet	att	utökas.	(SBN)	 

• Möjlighet	till	anläggning	av	ridväg	ska	utredas.	
(SBN)	 

• Andholmen	ska	utvecklas	som	ett	område	för	
rekreation	och	friluftsliv.	(SBN) 

Kärleksstigen. Foto: Katja Güth Laitila
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Råneälven

Malmens väg längs Råne ålvdal är en gammal 

kulturhistoriskt värdefull transportled för järn-

malm. Den nyttjades 1745-1882 för att frakta 

järnmalm från Gällivare/Malmberget till järn- 

bruken vid kusten. Leden återinvigdes 1995.

Flygfoto över Råneälv. Foto: Andreas Johansson
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I Råneå ska det finnas god tillgång till dricksvatten med hög kvalitet. Råneå 
tätort har ett eget vattenverk med begränsad kapacitet och kvaliteten på 
råvattnet är sämre under vissa delar av året. Råvattnet tas från Andträsket. 
Råneå har ett eget avloppsreningsverk med kapacitet att klara 1000 fler 
invånare. Ledningsnätet inom tätorten är av varierande kvalitet. Råneå har 
ett värmeverk som levererar fjärrvärme producerat av pellets. Det finns ingen 
känd småskalig produktion av energi.

Hållbarhetsbedömning 
Tekniska anläggningar, energi
och klimat

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Högre kvalitet på dricksvatten 

+ Långsiktig samhällekonomisk investering 

+ Förbättrad säkerhet

Klimat, energi och tekniska anläggningar

Riktlinjer och rekommendationer 

• Ökade	nederbördsmängder	medför	att	hante-
ringen	av	dagvatten	ska	utformas	med	fördröj-
ning	av	vatten	och	fria	vattenvägar.	Likaså	ska	
systemet	för	dricksvatten	och	avlopp	utformas	
och	dimensioneras	för	ökade	nederbördsmäng-
der.	(SBN) 

• Trygghetsboende,	omsorgsboende	mm	ska	förses	
med	anordningar	för	att	undvika	höga	tempe-
raturer	inomhus.	Utomhusmiljöer	ska	kunna	
erbjuda	platser	med	skugga	och	svalka.	(SBN) 

• Markanläggningar,	byggnader	och	övrig	infra-
struktur	ska	utformas	översvämningssäkert	inom	
riskområde	för	översvämning.	(SBN)	 

• Framtida	satsningar	på	vatten-	och	avloppsnät	
ska	ge	en	möjlig	expansion	av	Råneå	med	ca	1000	
personer,	utan	att	miljökvalitetsnormer	över-
skrids.	(SBN) 

• Ny	dricksvattenförsörjning	i	Råneå	ska	utredas	
och	utföras	för	att	säkra	dricksvatten	med	god	
kvalitet	och	kvantitet.	(SBN) 

• Ett	åtgärdsprogram	för	spill-,	dricks-	och	dagvat-
tenledningar	ska	tas	fram.	(SBN) 

• Inom	utpekade	områden	för	byggnation	ska	lös-
ningar	för	lokalt	omhändertagande	av	dagvatten	
tas	fram.	(SBN) 

• Vid	nybyggnation	ska	möjligheten	att	bygga	
anläggningar	för	lokal	energiproduktion	så	som	
vind-	eller	solkraft	beaktas.	(SBN)

För luft och vatten finns kvalitetsnormer med an-

givna mått på gränsvärden som inte får överskri-

das. Utvecklingsplanen bedöms inte innebära 

risk för att någon miljökvalitetsnorm inte klaras.
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Enbart vattenförsörjning

Vattenverk

Verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten 

är det politiskt fastställda geografiska område 

där kommunen har ansvar för dricksvatten och 

avlopp. Utvecklingsplanens förslag till förtätning 

av befintlig bebyggelse samt nya bebyggelseom-

råden medför att verksamhetsområdet för dricks 

och spillvatten kommer att utökas. Hantering 

utanför verksamhetsområdet styrs av kommu-

nens VA-plan.
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Riksintressen gäller geografiska områden som har pekats ut för att de inne-
har nationellt viktiga värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse 
både för bevarande och exploatering men också för yrkesfiske och rennäring. 

Hänsyn - riksintressen

Naturvård
Ett	naturområde	som	är	klassat	som	riksintresse	för	
naturvård	innehar	unika	naturvärden	och	kan	vara	
viktiga	ur	olika	aspekter.	Det	kan	till	exempel	vara	
att	bevara	den	biologiska	mångfalden,	en	värdefull	
landskapsbild	av	ett	område	eller	allas	lika	rätt	till	
naturupplevelser	och	friluftsliv.	

Ny	bebyggelse	föreslås	inom	utpekat	område	för	
riksintresse	naturvård.	Bedömning	har	gjorts	att	de	
värden	som	ligger	till	grund	för	riksintresse	natur-
vård	inte	finns	inom	de	utpekade	utvecklingsområ-
dena.	Värdet	av	riksintresset	kommer	inte	påverkas	
negativt	efter	en	exploatering	av	dessa	utvecklings-
områden.	

Friluftsliv
De	områden	som	pekas	ut	som	riksintresse	friluftsliv	
har	stor	betydelse	för	människors	utevistelse.	Det	är	
områden	med	goda	förutsättningar	för	upplevelser	i	
natur	och	eller	kulturmiljöer	samt	frilufts-	och	vatten-
knutna	aktiviteter.	

Arbetsplatsområde	östra	är	lokaliserat	inom	riksin-
tresse	för	friluftsliv.	I	Råneå	tätort	finns	stora	möjlig-
heter	till	friluftsliv.	Bedömning	har	gjorts	att	behovet	
av	arbetsplatser	är	viktigt	för	ortens	fortsatta	utveck-
ling	och	att	behovet	av	friluftsliv	tillgodoses	även	
efter	exploatering	av	detta	område.

Flygfoto över Råneälv. Foto: Andreas Johansson

Natura 2000
I	Råneå	finns	ett	större	Natura	2000	område	(Rån-
träsket	och	Råne	älv)	som	är	särskilt	värdefullt	ur	ett	
europeiskt perspektiv med  naturtyper och arter som 
finns	med	i	art-	och	habitatdirektivet.	Råneälven	är	
en	större	outbyggd	skogsälv,	ett	mycket	värdefullt	
exempel	på	ett	stort	naturligt	vattendrag.	Området	
är	ett	av	få	vattensystem	inom	EU	med	relativt	stark	
vildlaxstam.	Rånfjärden	är	en	stor	grund		fjärd	med	
ett	flertal	öar.Råneälven	mynnar	ut	i	fjärden.	

De	utvecklingsområden	som	föreslås	i	planen	
kommer	inte	att	påverk	strandlinjen.	De	föreslagna	
åtgärderna	för	avlopps-	och	vattenledningsnätet	
bedöms	medverka	till	att	statusen	i	de	omgivande	
vattenförekomsterna	inte	försämras.	Ny	bebyggelse	
inom	de	utpekade	utvecklingsområdena	ansluts	till	
det	kommunala	verksamhetsområdet	för	dricks-	och	
spillvatten.	Reningsverket	är	dimensionerat	för	att	
klara	1000	fler	invånare.	Bedömning	har	gjorts	att	de	
utvecklingsområden	som	pekas	ut	i	utvecklingspla-
nen	inte	påverkar	riksintresset	negativt.

E4
Väg	E4	sträcker	sig	genom	hela	Sverige,	från	 
Helsingborg	i	söder	till	Haparanda	i	norr.	Det	är	en	
viktig	väg	för	långväga	transporter	av	såväl	gods	
som	människor.	E4:an	är	av	särskild	internationell	
betydelse	då	den	är	av	EU	utpekad	som	Trans	Euro-
pean	Transport	Network,	TEN-T.	Utvecklingsplanen	
påverkar	inte	riksintresset	E4	negativt.
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Biflöde till Råneälven. Foto Örjan Spansk

Stränderna kring sjöar och vattendrag är mycket värdefulla för allmänheten 
och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Det generel-
la strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vatten. 
Strandskyddet är till för att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strand-
områden samt för att skydda djur- och växtlivet.

Hänsyn - strandskydd

I	utvecklingsplanen	föreslås	utvecklingsområden	för	
bostäder	som	delvis	omfattas	av	strandskydd.	Områ-
dena	är	Tallheden	västra,	Västibyn	och	Näset.	

Ökad	befolkningsmängd	är	avgörande	för	Råneås	och	
kringliggande	byars	fortlevnad.	Utvecklingsplanen	
föreslår	därför	utvecklingsområden	för	att	möjliggöra 
fler	bostäder	på	attraktiva	platser.	Allmänhetens	
tillgänglighet,	kontakt	och	åtkomst	till	Råneälven	
säkerställs	genom	att	Kärleksstigen	upprustas	och	
tydliggörs.

Eventuellt upphävande av strandskydd görs i sam-
band	med	framtagande	av	detaljplan.

Foto: Katja Güth Laitila
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Kulturmiljön är en självklar grund för en god och hållbar livsmiljö. Den 
berättar om samhällets utveckling och människors liv och verksamhet från 
förhistorisk tid fram till idag. Kulturmiljöerna är levande historieböcker som 
vi lämnar efter oss till kommande generationer och är en del av vårt gemen-
samma kulturarv.

Hänsyn - kulturmiljö

Det	finns	skyddsvärd	kulturmiljö	av	olika	slag	i	Rå-
neå	som	är	utpekade	i	Länsstyrelsens	kulturmiljöpro-
gram	samt	bevarandeprogram	för		odlingslandskap,	
natur-	och	kulturvärden.	Det	är	viktigt	att	bevara	
dessa	miljöer	men	också	använda	och	utveckla	dem.

Kyrkan	i	Råneå	har	en	framträdande	plats	centralt	i	
samhället	och	den	står	på	platsen	för	den	tidigare	kyr-
kan	från	1600-	talet.	Kyrkstugorna	i	Råneå	är	rester	av	
en	av	de	få	kvarvarande	kyrkstäderna	i	landet	med	
anor	ner	i	1600-tal.	

I	centrum	finns	karaktäristiska	träbyggnader	och	
handelsgårdar	med	höga	kulturhistoriska	värden	som	
representerar	småstadsbebyggelsen	från	1800-talet	
och	början	av	1900-talet.	Denna	bebyggelse	ger	en	 
representativ	bild	av	Råneå	samhälles	utveckling	och	
är	en	av	få	miljöer	i	länet	med	bevarad	bebyggelse	i	en	
mindre	tätort.	Värdefullt	är	också	att	norrbottensgår-
dar	från	1800-talet	står	kvar	bland	yngre	bebyggelse.

Förutom	den	ovan	nämnda	bebyggelsen	är	också	
värdefull	bebyggelse	bevarad	i	centrum	från	den	tid	
då	Råneå	var	en	egen	kommun.	Välfärdssamhällets	
tegelbyggnader	och	putsade	byggnader	har	ett	stort	
symbolvärde.	Här	finns	också	många	välbevarade	
egnahemshus	från	1930-	till	1960-tal.

Kulturhistoriska värden att ta fasta på 
i planering och i bygglovsprocessen 

Byggnader	från	kyrkbyepoken	och	den	karak-
täristiska	trähusbebyggelsen	från	1800-talet	och	
början	av	1900-talet.

Norrbottensgårdarna	från	1800-talet.

Välfärdssamhällets	tegelbyggnader	och	putsade	
byggnader	har	ett	stort	symbolvärde.	 
(1930-1955).

Egnahemskvarter	och	egnahemshus	med	små	
garage och välbevarade tidstypiska byggnads-
detaljer.	Visa	varsamhet	för	tidstypiska	entréer,	
dörrar,	fönster,	balkongräcken	och	takmaterial	
(1930-1969).

Björkalléer,	stenmurar	från	jordbruksepoken.	
Blickpunkter	med	kyrkan	och	älven	i	centrum.	
Oregelbunden	kvartersstruktur.	Huvudbyggna-
dernas	placering	med	långsidorna	mot	gatan.

Eventuella	hot	mot	samtliga	Råneås	kulturhis-
toriskt	värdefulla	byggnader	och	miljöer	är	
rivning,	bristande	underhåll	eller	okänsliga	för-
ändringar	av	kulturhistoriskt	värdefull	bebyg-
gelse.	Endast	två	fastigheter	samt	kyrkstugorna	
är	skyddade	i	detaljplan.

Kyrkstugorna i Råneå

Riktlinjer och rekommendationer

• Kulturmiljön ska bevaras, användas, utvecklas 
och	tas	tillvara	för	att	ge	en	attraktiv	tätort	och	
en	rik	livsmiljö.	Karaktärsbyggnader	är	särskilt	
viktiga	att	bevara.	(SBN) 

• Kunskapsunderlag med kulturmiljöinriktning 
behöver	tas	fram	inför	planering	och	till	bygg- 
lovsprövning.	(SBN) 

• Vid all ny-, om- och tillbyggnad tas hänsyn till 
platsens	och	den	befintliga	bebyggelsens	kultur-
historiska	värden.	Bedömning	görs	från	fall	till	
fall.	(SBN)
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Råneå har förutsättningar för förtätning av bostäder i attraktiva lägen med 
närhet både till service och till vatten, natur- och rekreationsområden. I områ-
det finns många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer som berät-
tar om Råneås historiska utveckling. Genom att säkerställa Råneås särskilda 
värden och möjliggöra för fler bostäder ska samhället fortsätta att utvecklas. 
Näringslivet och även skolan har behov att få ett större befolkningsunderlag. 

Bebyggelse – tät struktur

Riktlinjer och rekommendationer 

• För	att	skapa	en	ökad	blandning	av	boendefor-
mer	ska	nybyggnation	av	bostäder	i	första	hand	
utgöras	av	flerbostadshus.	(SBN) 

• Råneå	ska	kunna	erbjuda	ett	varierat	utbud	av	
boendeformer	och	det	finns	ett	behov	av	mindre	
lägenheter	samt	trygghetsbostäder.	(SBN) 

• Nybyggnation	ska	ske	genom	förtätning	av	be-
fintlig	bebyggelse	samt	genom	att	bebygga	lediga	
tomter	och	redan	detaljplanelagda	områden.
(SBN) 

• En	inventering	av	kulturhistoriskt	värdefulla	
byggnader	ska	tas	fram	och	kommuniceras	till	
Råneåborna.	(SBN) 

• De	kulturhistoriskt	värdefulla	byggnaderna	och	
miljöerna	ska	skyddas	i	detaljplan.	(SBN) 

• Vid	förtätning	och	nybyggnation	ska	värdefull	
natur	beaktas	och	så	långt	som	möjligt	bevaras	
och	utvecklas	som	område	för	bostadsnära	rekre-
ation	och	biologisk	mångfald.	(SBN) 

• Vid	förtätning	och	nybyggnation	ska	utformning	
vara	energi-	och	resurseffektiv.	(SBN) 

• Råneås	kvaliteter	som	bostads-	och	verksamhets-
ort		ska	kommuniceras	inom	regionen.	(KS) 

• Se	över	övernattningsmöjligheter	för	besökande.	
(SBN) 

• Trygghetsboende med mindre lägenheter ska 
upprättas	längs	Skolvägen.	(SBN) 

• Näset	och	Tallheden	västra	är	prioriterade	områ-
den	för	större	volymer	av	nya	bostäder.	Västibyn	
och	Sundsvägen	reserveras	som	mark	för	framti-
da	bostäder.	(SBN) 

• Område	Näset,	Tallheden	västra	och	Västibyn	
omfattas	delvis	av	strandskydd.	Eventuellt	upp-
hävande	av	strandskydd	ska	hanteras	vid	fortsatt	
planering.	(SBN) 

• Vid	nyproduktion	möjliggöra	för	odling	på	 
fastigheten.	(SBN)	

Hållbarhetsbedömning 
Bebyggelse – tät struktur

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Bättre blandning av upplåtelseformer 

+ Ökad attraktionskraft för Råneå som  
 bostadsort 

+ Ökad framtidstro 

+ Skydd av kulturhistoriskt värdefulla  
 byggnader och miljöer 

− Påverkan på strandområdet 

− Minskat utrymme för biologisk mångfald 

− Ökade kommunala kostnader

Motiv till upphävande av strandskydd: fler bostä-

der är ett stort allmänintresse för att säkerställa 

service för boende i Råneå och omkringliggande 

byar. Förstärkning av Kärleksstigen säkerställer 

allmänhetens tillgång till strandområdena.
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Den täta bebyggelsen i Råneås mer centrala delar gränsar till landsbygds-
områden med öppna ängar, skogsdungar och enstaka bostadshus. Närheten 
till samhället och möjligheten till det lugna livet på landet är en unik kombina-
tion och har ett stort värde för boende i Råneå.

Bebyggelse – gles struktur

Riktlinjer och rekommendationer 

• Landsbygdens karaktär med enstaka bostadshus 
i	öppna	landskap	ska	bevaras.	Enstaka	byggna-
der	för	boende	eller	för	lantbrukets	funktion	kan	
tillåtas	tillkomma.	(MBN) 

• Ny bebyggelse anpassas till omkringliggande 
byggnaders	höjd	och	storlek.	(MBN) 

• Ny	bebyggelse	ska	i	första	hand	lokaliseras	så	att	
anslutning	till	kommunalt	nät	för	vatten	och	spill	
är	möjlig.	(MBN) 

• Odlingslandskapet	med	dess	värden	för	odling,	
natur-	och	kulturmiljö	ska	bevaras.	(MBN)

Hållbarhetsbedömning 
Bebyggelse – gles struktur

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Bevarad landskapsbild 

+ Stärkta möjligheter att bo på landsbygd  
 och nära service 

+ Bevarade kultur- och naturvärden som 
 förknippas med odlingslandskapet

Råne älv. Foto: Andreas Johansson
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Det finns ett stort behov av arbetstillfällen i den norra kommundelen. I Råneå 
finns goda förutsättningar för att utveckla många olika slags verksamheter. 
Ett flertal verksamheter kan lokaliseras i anslutning till bostadsbebyggelse 
men en del behöver lokaliseras till särskilda arbetsplatsområden. Två arbets-
platsområden bygger på en utvidgning av redan befintliga arbetsplatsområ-
den. För att möjliggöra etablering av större och mer krävande verksamheter 
föreslås arbetsplatsområde östra. Området är lättillgängligt då det ligger i 
direkt anslutning till E4. 

Bebyggelse – arbetsplatsområden

Till	särskilda	arbetsplatsområden	lokaliseras	verk-
samheter	som	kan	vara	störande	exempelvis	genom	
buller,	damm	och	lukt.	Verksamheter	som	kan	vara	
miljöpåverkande,	ytkrävande,	generera	tung	eller	stor	
mängd	trafik	inklusive	anläggningar	som	vattenverk	
och	avloppsverk	ska	också	lokaliseras	till	de	utpekade	
arbetsplatsområdena.

Riktlinjer och rekommendationer 

• Verksamheter som inte är lämpliga i anslutning 
till	bostäder	ska	lokaliseras	till	Råneås	ytterområ-
den.	(SBN) 

• Verksamheter som är störande ska inte lokalise-
ras	direkt	intill	bostäder,	utan	ett	skyddsavstånd	
ska	finnas	till	dem.	(SBN) 

• Inom	arbetsplatsområden	ska	tillkommande	
bebyggelse	ha	en	enhetlig	utformning.	Befintliga	
träd	ska	sparas	som	ridåer	mot	omkringliggande	
bebyggelse.	(SBN) 

• Nyetablering	av	verksamheter	hänvisas	i	första	
hand	till	redan	utvecklade	arbetsplatsområden.	
(SBN) 

• Vid	nybyggnation	ska	möjligheten	att	bygga	
anläggningar	för	lokal	energiproduktion	så	som	
vind-	eller	solkraft	och	möjligheten	att	tillvarata	
restenergi	beaktas.	(SBN) 

• Vid	tätare	exploatering	ansluts	verksamheterna	
till	fjärrvärme.	(KS) 

• En	djupare	analys	av	dagvattenhantering	sker	
i	det	pågående	arbetet	med	plan	för	dagvatten.	
(SBN) 

• Hänsyn	ska	tas	till	befintliga	skoterleder.	Vid	
utveckling	av	arbetsplatsområden	ska	lämpliga	
lösningar	för	skoterleder	utredas.	(SBN) 

• Arbetsplatsområde	södra	är	prioriterat	område	
för	utbyggnad	av	nya	verksamheter	och	angörs	
via	Sundomvägen.	(SBN) 

Hållbarhetsbedömning 
Bebyggelse – arbetsplatsområden

Om hela utvecklingsplanen 
genomförs ger det:

+ Förbättrat företagsklimat och förutsättningar 
 för företag 

+ Fler arbetstillfällen 

+ Möjlighet för fler att arbeta på hemorten 

+ Ökad attraktionskraft för verksamheter 

+ Ökad framtidstro

− Minskat utrymme för biologisk mångsfald 

− Ökat behov av energi och resurser 

− Ökad trafikmängd

• Arbetsplatsområde	östra	ska	prioriteras	för	
särskilt	vattenkrävande	verksamhet.	Behovet	av	
processvatten	ska	tillgodoses	från	Rånefjärden.	
Området	angränsar	till	E4:an	som	är	huvudled	
för	transporter	av	farligt	gods,	detta	ska	beaktas	
vid	detaljplanering.	Angöring	sker	via	Hägn- 
hedsleden.	(SBN) 

• Arbetsplatsområde	norra	angörs	via	Lappviks- 
vägen.	(SBN)
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Råne älv

Äldreboende

MedborgarhusetGrillplats Norrabyn
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För	att	underlätta	för	fortsatt	planering	finns	riktlinjer	
och	rekommendationer	för	de	fem	utvecklingsområ-
den	som	pekas	ut	i	utvecklingsplanen.	

Råneå	behöver	få	fler	invånare	för	att	fortsätta	att	
hålla	en	hög	servicenivå	samt	för	att	fungera	som	en	
samlande	by	för	omkringliggande	byar.	Behovet	av	
bostäder	och	arbetsplatser	är	stort.	Få	nybyggnationer	
har	skett	de	senaste	femton	åren	trots	att	det	funnits	
lediga	tomter.	Vid	framtagandet	av	de	fem	utpekade	
områdena	har	ambitionen	varit	att	hitta	attraktiva	
lägen	men	samtidigat	så	långt	som	möjligt	värna	om	
naturvärden	och	allmänhetens	tillgång	till	strandom-
råden.	Några	av	områdena	omfattas	av	strandskydd	
och	ett	område	tar	jordbruksmark	i	anspråk.	För	att	
säkerställa	allmänhetens	tillgång		till	områden	som	
idag	omfattas	av	strandskydd	har	kommunen	före-
slagit	åtgärder,	exempelvis	förstärkning	och	upprust-
ning	av	Kärleksstigen.

Kommunen	anser	att	jordbruksmark	inte	ska	använ-
das	för	bebyggelse	men	bedömer	att	de	två	hektar	
jordbruksmark	som	tas	i	anspråk	enbart	medför	små	
konsekvenser.	Det	är	totalt	sett	en	begränsad	yta	som	
tas	i	anspråk.	Den	ligger	i	utkanten	av	odlingsland-
skapet,	direkt	angränsande	mot	befintlig	bebyggelse.	
Det	är	ett	väsentligt	samhällsintresse	att	det	blir	fler	
bostäder	i	Råneå,	därför	prioriteras	bostäder.	Am-
bitionen	är	att	hålla	ihop	samhället	så	att	befintlig	
infrastruktur	kan	nyttjas.	

4.1 Områdesvisa riktlinjer och 
 rekommendationer

Då	hänsyn	även	tagits	till	andra	intressen	såsom	
strandskydd, natur- och kulturvärden och landskaps-
bild,	gör	kommunen	en	samlad	bedömning	att	beho-
vet	av	mark	för	bebyggelse	inte	kan	tillgodoses	på	ett	
från	allmän	synpunkt	tillfredsställande	sätt	på	annan	
plats.	Förutsättningar	för	att	bevara	de	värden	som	
är	förknippade	med	det	varierade	odlingslandskapet	
söder	om	tätorten	(vid	Heden-Hägnheden)	kommer	
att	finnas	kvar.	

Det	saknas	underlag	för	översvämningskartering	för	
Råne	älv.	Kommunen	har	därför	tagit	fram	ett	eget	
kartunderlag	för	höga	vattenflöden	och	översväm-
ningsrisker.	Underlaget	är	framtaget	bland	annat	
genom analys av den äldre bostadsstrukturens loka- 
lisering	i	förhållande	till	älvens	strandlinje.	Dessa	
äldre	hus	är	placerade	över	+6	meters	nivån	över	
normalt	vattenstånd	i	Råneälven.	Nybyggnationer	ska	
inte	lokaliseras	under	denna	säkerhetsnivå	utan	att	
utformas	översvämningssäkert.	Topografin	har	därför	
varit	ett	urvalskriterium	när	de	fem	utvecklingsområ-
dena	tagits	fram.
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I centrum finns karaktäristiska träbyggnader med 
höga kulturhistoriska värden. Denna bebyggelse 
ger en representativ bild av Råneå samhälles 
utveckling och är en av få miljöer i länet med 
bevarad bebyggelse i en mindre tätort. De kultur-
historiska värdena utgörs av byggnader från 
kyrkbyepoken och den karaktäristiska trähusbe-
byggelsen från 1800-talet och början av 1900-
talet. Ett flertal fornlämningar finns i området

Centrumområdet

Riktlinjer och rekommendationer 

• Kontor,	handel	och	service	ska	i	första	hand	loka-
liseras	till	centrumområdet.	(SBN) 

• Tillkommande bebyggelse ska samspela med 
befintliga	byggnaders	storlek,	utformning	och	
material.	(SBN) 

• Tillkommande	bebyggelse	inom	centrumområ-
det	kan	med	fördel	ha	lokaler	i	bottenplan	som	
tillåter	flexibel	användning.	(SBN) 

• Värdefulla	kulturmiljöer	och	kulturhistoriskt	
värdefulla	byggnader	ska	bevaras,	användas	och	
utvecklas.	(SBN) 

• Vid nybyggnation ska hänsyn tas till det kultur-
historiska	värdet.	Bedömning	görs	med	bygg-
nadsantikvarie.	(MBN) 

• Fornlämningar	finns	i	området.	Hänsyn	tas	vid	
fortsatt	planeringsarbete	och	bygglov.	(MBN) 

• Markanläggningar,	byggnader	och	övrig	infra-
struktur	ska	utformas	översvämningssäkert	inom	
riskområde	för	översvämning.	(SBN) 

• Torget	med	omgivande	ytor	ska	upprustas	för	
att	skapa	en	trivsammare	och	mer	inbjudande	
mötesplats	för	alla	åldrar.	Ytornas	funktion	för	
olika	trafikslag	ska	tydliggöras.	(SBN) 

• Bebyggelse	längs	Affärsvägen	med	ett	flerfamilj-
hus	som	tillåter	tre	våningar.	(MBN)

Väste
råkervä

gen

N
orrforsen

n

Hägnhedsvägen

D

Kängsövägen

Poppelstigen

Västerlångvägen

Edénsvägen

vägen tsv
ä

Tall
he

ds
vä

ge
n

0 200100 Meter

Område för handel, kontor och bostäder

Utvecklingsområde Affärsvägen 

Sammanhållen kulturmiljö

Fornlämningar

Särskilt kulturhistorisk intressant

Kulturhistorisk intressant

Tidtypiskt

Risk för översvämning 

Erosion, särskild risk för ras eller skred 

Natura 2000

        

 

52



Utvecklingsplan Råneå

32

Tallheden Västra

Västerlångvägen

To
rg

ga
ta

n

Västerlångvägen

Fo

Västibyn

Utvecklingsområde 

Sammanhållen kulturmiljö

Fornlämningar

Särskilt kulturhistorisk intressant

Kulturhistorisk intressant

Tidtypiskt

Risk för översvämning 

Erosion, särskild risk för ras eller skred 

Natura 2000

Jordbruk, brukningsvärd jordbruksmark

        

 

Västibyn ligger i västra delen av Råneå och är 
en förlängning av redan befintligt villaområde. 
Västibyn har närhet till både Råne älv och Kär-
leksstigen med höga rekreationsvärden. Om- 
kringliggande natur har höga naturvärden. I när-
området finns fornlämning från Rånbyn. Platsen 
är inventerad utan iakttagelser efter lämningar. 
Området är idag bebyggt med omväxlande 
bebyggelse.

Västibyn

Riktlinjer och rekommendationer 

• Ny	bebyggelse	anpassas	till	befintliga	byggna-
ders	höjd	och	storlek.	(SBN) 

• Nybyggnation	inom	området	sker	i	form	av	
villor/radhus.	(SBN) 

• Ny	bebyggelse	ansluts	till	fjärrvärme,	förstärk-
ning	av	nätet	behövs.	(KS) 

• Kärleksstigen	ska	vara	fortsatt	lättillgänglig	för	
boende	på	Tallheden	västra.	(SBN) 

• Angöring	till	området	sker	främst	via	Väster-
långvägen	som	sedan	övergår	till	Västerbyvägen.	
(SBN) 

• Djupare utredning av naturvärden sker i sam-
band	med	framtagande	av	detaljplan.	(SBN)

Området ligger på en platå nära Rånträsket i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Närhet till 
Kärleksstigen och kontakten till vattnet möjlig-
gör rekreation. Attraktiv boendemiljö kan ska-
pas genom högre bebyggelse med utsikt över 
Rånträsket. Detta utan att störa kringliggande 
bebyggelse. I nära anslutning till området finns 
fornlämning från Rånbyn. Platsen är inventerad 
utan iakttagelser efter lämningar. Området är 
idag bebyggt med yngre bebyggelse.

Tallheden västra

Riktlinjer och rekommendationer 

• Området	prioriteras	för	utveckling	av	större	vo-
lymer	nybyggnation	i	form	av	bostäder.	(SBN) 

• Tillkommande bebyggelse  ska anpassas till 
terrängen.	(SBN) 

• Högre	bebyggelse	är	lämplig	i	området.	(SBN) 

• Förtätning	inom	befintlig	bebyggelse	och	ny-
byggnation	på	udden.	(SBN) 

• Bebyggelse	med	flerbostadshus,	radhus	och	
suterränghus.	Innan	exploatering	måste	åtgärder	
ske	på	pumpstation	och	ledningar	för	spillvatten.	
(SBN) 

• Markanläggningar,	byggnader	och	övrig	infra-
struktur	ska	utformas	översvämningssäkert	inom	
riskområde	för	översvämning.	(SBN) 

• Ny	bebyggelse	ansluts	till	fjärrvärme.	(KS) 

• Kärleksstigen	ska	vara	fortsatt	lättillgänglig	för	
boende	på	Tallheden	västra.	(SBN) 

• Vid nyproduktion ska möjlighet till odling inom 
fastigheten	finnas.	(SBN) 

• Angöring	till	området	sker	via	Västihällvägen	
alternativt	Tallheden.	(SBN)
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Näset är det huvudsakliga området för ny-
byggnation. Området har utsikt mot älven och 
närhet till centrum. Det ska finnas goda möjlig-
heter till idrottsaktiviteter och rekreation. Områ-
det är cirka en hektar stort. I nära anslutning till 
området finns fornlämning från Rånbyn. Platsen 
är inventerad utan iakttagelser efter lämningar. 
Området är idag be-byggt med omväxlande 
äldre och yngre bebyggelse.

Näset

Riktlinjer och rekommendationer 

• Området	prioriteras	för	utveckling	av	större	vo-
lymer	nybyggnation	i	form	av	bostäder.	(SBN) 

• Bebyggas	med	flerbostadshus	och/eller	radhus.	
(SBN) 

• Tillkommande	bebyggelse	ska	utformas	och	
placeras	så	att	strandområdet	inte	privatiseras.	
(SBN) 

• I	planering	för	bebyggelse	ska	en	stabilitetskarte-
ring	göras.	(SBN) 

• Hänsyn	ska	tas	till	befintlig	huvudledning	för	
spillvatten	i	områdets	södra	del.	Det	finns	även	
en	spillvattenledning	i	områdets	norra	del.	(SBN) 

• Ny	bebyggelse	ansluts	till	fjärrvärme.	(SBN) 

• Vid nyproduktion ska möjlighet till odling inom 
fastigheten	finnas.	(SBN) 

• Angöring	till	området	sker	via	Ängsvägen.	(SBN)

Sundsvägen är ett större utvecklingsområde
i norra delen av Råneå och har direkt ansluting 
till Hägnheden som är ett värdefullt grönområde. 
Området är placerat så att så lite odlingsbar mark 
som möjligt ska tas i anspråk. I nära anslutning 
till området finns fornlämningar från Rånbyn. 
Platsen är inventerad utan iakttagelser efter 
lämningar. Området är idag bebyggt med yngre 
bebyggelse.

Sundsvägen

Riktlinjer och rekommendationer 

• Ny	bebyggelse	anpassas	till	befintliga	byggna-
ders	höjd	och	storlek.	(SBN) 

• Förtätning	inom	befintlig	bebyggelse	och	ny-
byggnation	sker	i	form	av		villor/radhus.	(SBN) 

• Större	tomter	med	möjligheter	till	odling.	(SBN) 

• Ny	bebyggelse	ansluts	till	fjärrvärme,	förstärk-
ning	av	nätet	behövs.	(KS) 

• Tydlig	koppling	mot	grönområdet	Hägnheden	
för	att	hålla	det	lättillgängligt.	(SBN) 

• Djupare utredning av naturvärden görs i sam-
band	med	framtagande	av	detaljplan.	(SBN) 

• Angöring	till	området	sker	via	Sundsvägen.	(SBN)
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Luleå	kommun	har	ett	framtaget	verktyg	för	håll-
barhetsbedömning.	Verktyget	har	använts	i	början	
av	arbetet	där	ett	urval	av	indikatorer	som	särskilt	
behöver	beaktas	i	planen	tydliggjordes.	Detta	urval	
har	skickats	till	länsstyrelsen.	Under	arbetets	gång	
har	hållbarhetsverktyget	beaktats	och	sedan	har	hela	
utvecklingsplanen	bedömts.	I	själva	planen	ses	
resultat	i	form	av	ett	antal	plus	och	minus	som	finns	
i	särskilda	rutor	i	texten.	Dessa	visar	positiv	eller	
negativ	påverkan	på	hållbarheten.	

En miljökonsekvensbeskrivning är gjord och sam-
mantaget bedöms utvecklingsplanen ha obetydliga
till	positiva	konsekvenser	för	miljön.	Viss	påverkan	
sker	på	kulturmiljö	och	landskapsbild	genom	att	
jordbruksmark	som	har	värden	tas	i	anspråk	för	ny	
bebyggelse.	

Miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser har be-
aktats	i	utvecklingsplanen.	Exempelvis	är	Olovs-
vägen,	som	utpekats	vara	i	riskzonen	för	att	drabbas	
av	översvämningar,	borttaget	som	utvecklings-
område	för	bostäder.	Fördjupade	utredningar	med	
förslag	till	åtgärder	görs	i	samband	med	genom- 
förande	av	detaljplanering	och	byggande.	Områdesvi-
sa	riktlinjer	och	rekommendationer	har	kompletterats.

Läs mer i bilaga Miljökonsekvensbeskrivning

5.1 Konsekvenser
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Enligt plan och bygglagen ska länsstyrelsen under 
utställningstiden	avge	ett	granskningsyttrande	över	
kommunens	förslag	till	översiktsplan.	Yttrandet	ska	
bifogas	till	översiktsplanen.	Kommunen	har	gjort	en	
del	ändringar	med	anledning	av	yttrandet.

Ett	förtydligande	har	gjorts	kring	Natura	2000.	Ge-
nom	framtida	satsningar	på	vatten-	och	avloppsnätet	
bedöms	inte	riksintresset	påverkas	negativt	av	en	
expansion.	Det	befintliga	reningsverket	är	dimensio- 
nerat	för	att	klara	1000	fler	invånare.	

En	skärpning	är	gjord	med	att	markanläggningar,	
byggnader	och	övrig	infrastruktur	ska	utformas	
översvämningssäkert.	

Miljökonsekvensbeskrivningen är korrigerad med 
uppgifter	om	att	det	finns	en	undersökning	om	ras	
och skred som är gjord av Statens geologiska institut, 
SGI.	

Hänsynskartan	är	kompletterad	med	område	för	
risker	för	ras	och	skred.	

Ett	tillägg	har	gjorts	till	rekommendationerna	för	 
Näset	med	att	stabilitetskartering	ska	göras	i	pla- 
nering	för	bebyggelse.

Jordbruksmark	är	infört	i	hänsynskartan	samt	ett	 
förtydligande	om	kommunens	bedömning	av	ut-
vecklingsområdet	Sundsvägen,	där	en	mindre	del	
jordbruksmark	tas	i	anspråk.	Kartorna	i	utvecklings-
planen	har	justerats	med	ovanstående.
 
Övrig	förändring	är	att	utvecklingsområdet	Tallheden	
västra	har	justerats	i	omfattning.

6.1 Granskningsredogörelse

GRANSKNINGS-
YTTRANDE

Datum
2017-11-28

Diarienummer
401-13528-2017

1 (7)

kommunledningsforvaltningen@lulea.se

Granskning av förslag till Utvecklingsplan/fördjupad översiktsplan för
Råneå, Luleå kommun

 
Bakgrund
Luleå kommun har upprättat ett förslag till ny utvecklingsplan/fördjupad översiktsplan 
för Råneå. Förslaget omfattar Råneå tätort. Förslaget är på granskning i enlighet med 3 
kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900 PBL), under tiden 26 september till 30 
november 2017.

Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen under utställningstiden avge ett 
granskningsyttrande över översiktsplaneförslaget. Detta granskningsyttrande utgör 
statens samordnade syn på förslaget och ska ingå som en del i den antagna 
översiktsplanen.

Av yttrandet ska framgå om

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap miljöbalken 

inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är 

förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två 

eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller 

säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 29 maj 2017. Efter 
samrådet har planförslaget reviderats bl.a. utifrån de synpunkter som länsstyrelsen 
framfört i samrådsyttrandet. 

Detta yttrande behandlar i första hand de punkter som omnämns ovan. Punkt 3 och 4 är 
dock inte aktuella i detta planförslag. 

Länsstyrelsens yttrande

Allmänt
De synpunkter Länsstyrelsen framförde i samrådsyttrandet 2017-05-29 har till stor del 
beaktats i den aktuella granskningshandlingen.

Förutom att vissa texter har redigerats och omarbetats, så har förslaget förtydligats med 
att utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen, kartorna har 
omstrukturerats, kulturmiljö och riksintressen har förtydligats och beskrivningar har 
lagts till. I avsnittet klimat, energi och tekniska anläggningar har nya riktlinjer och 

Länsstyrelsens granskningsyttrande finns att läsa på 
följande sidor.
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Fortsättning från föregående sida.

Länsstyrelsens granskningsyttrande 
2017-11-28 

Granskning av förslag till Utvecklingsplan/fördju-
pad översiktsplan för Råneå, Luleå kommun

Bakgrund
Luleå	kommun	har	upprättat	ett	förslag	till	ny	utvecklings-
plan/fördjupad	översiktsplan	för	Råneå.	Förslaget	omfattar	
Råneå	tätort.	Förslaget	är	på	granskning	i	enlighet	med	3	
kap.	12	§	plan-	och	bygglagen	(2010:900	PBL),	under	tiden	 
26	september	till	30	november	2017.

Enligt	3	kap	16	§	PBL	ska	länsstyrelsen	under	utställnings-
tiden	avge	ett	granskningsyttrande	över	översiktsplaneför-
slaget.	Detta	granskningsyttrande	utgör	statens	samordnade	
syn	på	förslaget	och	ska	ingå	som	en	del	i	den	antagna	
översiktsplanen.

Av	yttrandet	ska	framgå	om
1.	förslaget	inte	tillgodoser	ett	riksintresse	enligt	3	eller	4	kap	
miljöbalken,
2.	förslaget	kan	medverka	till	att	en	miljökvalitetsnorm	
enligt	5	kap	miljöbalken	inte	följs,
3.	redovisningen	av	områden	för	landsbygdsutveckling	i	
strandnära	lägen	inte	är	förenlig	med	7	kap.	18	e	§	första	
stycket miljöbalken,
4.	sådana	frågor	rörande	användningen	av	mark-	och	vatten-
områden	som	angår	två	eller	flera	kommuner	inte	samord-
nas	på	ett	lämpligt	sätt,	och
5.	en	bebyggelse	blir	olämplig	med	hänsyn	till	de	boendes	
och	övrigas	hälsa	eller	säkerhet	eller	till	risken	för	olyckor,	
översvämning	eller	erosion.

Länsstyrelsen	har	lämnat	ett	samrådsyttrande	över	plan-
förslaget	den	29	maj	2017.	Efter	samrådet	har	planförslaget	
reviderats	bl.a.	utifrån	de	synpunkter	som	länsstyrelsen	
framfört	i	samrådsyttrandet.

Detta	yttrande	behandlar	i	första	hand	de	punkter	som	
omnämns	ovan.	Punkt	3	och	4	är	dock	inte	aktuella	i	detta	
planförslag.

Länsstyrelsens yttrande
Allmänt
De	synpunkter	Länsstyrelsen	framförde	i	samrådsyttrandet	
2017-05-29	har	till	stor	del	beaktats	i	den	aktuella	gransk-
ningshandlingen.

Förutom	att	vissa	texter	har	redigerats	och	omarbetats,	så	
har	förslaget	förtydligats	med	att	utvecklingsplanen	är	en	
fördjupning	av	översiktsplanen,	kartorna	har	omstruktu-
rerats,	kulturmiljö	och	riksintressen	har	förtydligats	och	
beskrivningar	har	lagts	till.	I	avsnittet	klimat,	energi	och	

tekniska anläggningar har nya riktlinjer och rekommenda-
tioner	tillförts.	Ytterligare	hänsyn	till	klimatförändringen	
samt	översvämning	vid	extrema	vattenstånd	har	tagits.

Riksintressen
Länsstyrelsen	anser	att	kraven	på	redovisningen	av	riks-
intressen	i	huvudsak	har	tillgodosetts	både	när	det	gäller	
beskrivningen av dessa, samt redovisning av kommunens 
syn	på	hur	dessa	kan	komma	att	påverkas	av	planens	 
genomförande.	

Dock	behöver	beskrivningen	och	förutsättningarna	för	 
Natura	2000	tydliggöras.	Kommunen	bedömer	att	utveck-
lingsområden	som	pekas	ut	i	planen	inte	påverkar	Natura	
2000	negativt.	Länsstyrelsen	anser	att	det	är	oklart	i	plan-
förslaget	om	investeringar	i	VA-nät,	vatten-	och	reningsverk	
är	en	förutsättning	för	att	Natura	2000	området	inte	ska	
påverkas	negativt	vid	expansion	i	de	utpekade	utvecklings-
områdena.

Miljökvalitetsnormer
Kommunen	bedömer	att	utvecklingsplanen	inte	innebär	risk	
för	att	en	miljökvalitetsnorm	inte	klaras.	Länsstyrelsen	anser	
att	det	otydligt	i	planförslaget	om	investeringar	i	VA-nät,	
vatten-	och	reningsverk	är	en	förutsättning	för	att	miljökva-
litetsnormer	inte	ska	påverkas	negativt	vid	expansion	i	de	
utpekade	utvecklingsområdena.

Hälsa och säkerhet och risker för olyckor, översvämning och 
erosion
Kommunen	anger	att	nybyggnationer	bör	inte	lokaliseras	 
under	+6	meters-nivån	(s.	31).	Länsstyrelsen	anser	att	ny-
byggnationer	för	bostäder	och	samhällsviktiga	funktioner	
inte	ska	lokaliseras	under	denna	nivå	utan	lämpliga	skydds- 
åtgärder	för	att	på	lång	sikt	kunna	skyddas	mot	klimat- 
förändringars	följder.

I den reviderade utvecklingsplanen och i tillhörande hand-
lingar,	hänvisas	till	den	MKB	som	Tyréns	gjort	(2017-04-11).	
Under	avsnitt	3.4.1	anses	att	”Det	finns	ingen	kartering	av	
rasrisker	längs	Råneåälven.	Varken	lutningar	eller	jordarter	
inom	utvecklingsplanens	område	tyder	på	att	det	skulle	
finnas	risker	för	ras	och	skred.”

Utifrån	dem	karteringar	som	SGI	har,	på	uppdrag	av	dåva-
rande	Räddningsverket	genomfört	1996	och	som	komplette-
rats	senare	(2010)	och	baserad	på	bedömningar	av	stabilitet	
som	SGI	gjort,	är	detta	felaktigt.	Kartbild	och	kommentar	
från	utredning	bifogas	i	yttrandet	(bilaga	1.)

Utvecklingsområde Näset
Enligt	i	yttrandet	bifogad	karta	”Redovisning	av	utförda	för-
studier	och	översiktliga	karteringar	Råneå,	Luleå	kommun”	
(bilaga.)	från	SGI	har	ett	närliggande	område	bedömts	vara	
av	sådan	beskaffenhet	att	stabilitetskartering	bör	utföras.	
Som	det	framgår	av	kartan	består	marken	av	finjord	(lera/
silt)	och	det	finns	olika	grader	av	lutning.	Det	indikerar	att	
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den	närliggande	marken	vid	området	Näset	kan	ha	liknande	
förutsättningar	och	att	det	därför	borde	vara	aktuellt	med	
stabilitetskartering.

Övriga synpunkter
Kulturmiljö och fornlämningar
I	centrumområdet	ligger	kulturlager	efter	Kyrkstaden	från	
1600-talet och dessa kulturlager är lagskyddade enligt  
Kulturmiljölagens	2	kap,	vilket	innebär	att	tillstånd	ska	ansö-
kas	vid	eventuellt	ingrepp	i	kulturlämningen.

Jordbruksmark
Utvecklingsplanen	innebär	att	ca	två	hektar	jordbruksmark	
bebyggs	i	områdena	Näset	och	Sundsvägen.	Sundsvägens	
utvecklingsområde	ligger	dessutom	inom	ett	klass-II	område	
för	odlingslandskapets	natur-	och	kulturvärden.	Kommunen	
har inte i plan-
handlingen	angett	på	vilket	sätt	man	avser	att	ta	hänsyn	till	
odlingslandskapets	natur-	och	kulturvärden	som	finns	inom	
utvecklingsområdet.	Det	står	endast	att	angivet	område	är	
placerat	så	att	en	liten	del	av	odlingsmarken	ska	påverkas	
men	ingenting	om	möjliga	anpassningar	tex	av	vägar,	bygg-
nation	etc.	Området	som	är	utpekat	för	odlingslandskapets	
natur-	och	kulturvärden	är	inte	heller	redovisat	på	detalj- 
kartan	sid	34.

Brukningsvärd	jordbruksmark	bör	så	långt	som	möjligt	
bevaras	och	dessa	områden	ska	endast	i	undantagsfall	explo-
ateras	för	bebyggelse,	något	som	tydligt	framgår	av	miljöbal-
kens	3	kap	4§.	Här	står	det	att	jord-	och	skogsbruksmark	
är	av	nationellt	intresse.	Brukningsvärd	jordbruksmark	får	
tas	i	anspråk	för	bebyggelse	eller	anläggningar	endast	om	
det	behövs	för	att	tillgodose	väsentliga	samhällsintressen	
och	dessa	behov	inte	kan	tillgodoses	på	ett	från	allmän	
synpunkt	tillfredsställande	sätt	genom	att	annan	mark	tas	i	
anspråk.	Det	finns	mycket	som	talar	för	att	jordbruksmark,	
även	sådan	som	inte	brukas	idag,	kommer	att	bli	allt	mer	
betydelsefull	i	framtiden.	Klimatförändringar	och	livsmed-
elsstrategins	mål	om	ökad	inhemsk	livsmedelsproduktion	
är	exempel	på	omvärldsfaktorer	som	visar	på	ett	framtida	
behov	av	jordbruksmarken.

Kommunen	anger	att	behovet	av	bostäder	har	prioriterats	
trots	att	kommunen	anser	att	värdefull	odlingsbar	mark	inte	
ska	användas	för	bebyggelse. 

Strandskydd
Under	avsnitt	Hänsyn-Strandskydd	(s.24)	och	under	avsnitt	
Bebyggelse-Tät	struktur	(s.27)	vill	länsstyrelsen	påminna	att	
det	är	kommunens	sak	att	upphäva	strandskydd	i	samband	
med	framtagande	av	detaljplan.	

Kommunen	har	föreslagit	utbyggnadsområden	på	mark	
som	omfattas	av	strandskydd.	Som	särskilt	skäl	för	ett	upp-
hävande	anger	kommunen	att	bostäder	är	ett	stort	allmänt	
intresse.	Länsstyrelsen	tolkar	det	som	att	kommunen	åbero-
par	7	kap	18	§	punkten	5	miljöbalken.	Ett	angeläget	intresse	

kan	vara	åtgärder	som	tillgodoser	kommunens	behov	av	
tätortsutveckling	och	som	ger	långsiktiga	fördelar	för	ett	
samhälle.	Om	intresset,	exempelvis	behovet	av	bostäder,	kan	
tillgodoses	utanför	strandskyddsområden	så	ska	ett	upphä-
vande	av	strandskyddet	inte	medges.	Kommunen	behöver	
därför	i	kommande	detaljplanearbete	även	motivera	varför	
bebyggelsen	inte	kan	lokaliseras	på	annan	plats	som	inte	
omfattas	av	strandskydd.	Kommunen	behöver	även	visa	att	
den	nya	bebyggelsen	inte	påtagligt	försämrar	allmänhetens	
tillträde	till	området	och	att	växt-	och	djurlivet	inte	påverkas	
påtagligt.

Samråd och beslut
Inför	länsstyrelsens	granskningsyttrande	har	följande	
myndigheter	givits	tillfälle	att	yttra	sig:	Statens	Geotekniska	
institut	(SGI).

Beslut	om	detta	yttrande	har	fattats	av	enhetschef	Willy	
Sundling	efter	föredragning	av	planarkitekt	Marja	Suikki.	
Thomas	Steinwall	har	också	deltagit	i	ärendets	beredning.	 
I	den	slutliga	utformningen	av	yttrandet	har	företrädare	för	
länsstyrelsens	enheter	för	landsbygd	och	samhällsskydd	
deltagit.
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1 SAMMANFATTNING 

 

Denna miljökonsekvensbeskrivning är en del av utvecklingsplanen för Råneå. Syftet med 

utvecklingsplanen är att göra det möjligt att bygga fler bostäder i Råneå. Utvecklingsplanen är 

ett underlag för att upprätta nya detaljplaner och lämna bygglov samt för beslut om och för 

planering och utbyggnad av t ex vatten och avlopp, gator, gång- och cykelvägar och mycket mer. 

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de effekter som utvecklingsplanens genomförande kan 

antas medföra på den fysiska miljön. Utvecklingsplanen är på en översiktlig nivå och 

beskrivningen av förväntade konsekvenser och miljöpåverkan blir därför också översiktlig. 

 

Sammantaget bedöms utvecklingsplanen ha obetydliga till positiva konsekvenser för miljön. Viss 

påverkan sker på kulturmiljö och landskapsbild genom att odlingsmark som har värden tas i 

anspråk för ny bebyggelse. Ett av de planerade utvecklingsområdena för bostäder kan vara i 

riskzonen för att drabbas av översvämningar. Fördjupade utredningar med förslag till åtgärder 

krävs innan genomförande av detaljplanering och byggande. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Utvecklingsplanen (UP) omfattar både sociala, ekologiska och ekonomiska frågor. Huvudsakliga 

syftet är att öka befolkningsmängden för att service ska kunna behållas. Nuvarande befolkning 

uppgår till 2050 invånare. Utvecklingsplanen ger utrymme för tillskott om ytterligare 10-15 

hektar mark för bostäder vilket innebär att befolkningen kan öka från dagens nivå. Ingen 

bedömning av omfattningen på den möjliga befolkningsökningen görs i utvecklingsplanen. 

Planen syftar även till att Råneå ska kunna fungera som en samlande by och ge service till 

kringliggande byar och därmed möjliggöra deras fortlevnad.  

 

Utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen. Den förtydligar vilka utvecklingsbehov 

Råneå har och därmed hur Råneå bidrar till den sammanhållna utvecklingen i hela kommunen. 

I planen pekas ett antal områden ut för ”kvalitetshöjning”: Barn och unga, Mötesplatser, 

Demokrati, Speciella värden, Arbete, hälsa och trygghet, Bostäder, Resor, Energi, Klimat och 

resurser, Företag.  

 

Utgångspunkterna för arbetet i planen har varit områdesrekommendationerna för Råneå (ÖP 

2013). 

 

2.2 LAGSTIFTNING 

Miljökonsekvensbeskrivningen är upprättad med stöd av plan- och bygglagen (PBL). I PBL anges 

att konsekvenserna av en översiktsplan tydligt ska framgå samt att en miljökonsekvens-

beskrivning ska upprättas om det bedöms att planen kan innebära en betydande miljöpåverkan, 

så som den beskrivs miljöbalken.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen upprättas för att uppfylla de krav på en MKB som finns i 

miljöbalken om innehåll, samråd och granskning. Samrådet och granskningen av 

miljökonsekvensbeskrivningen samordnas med samråd och granskning av utvecklingsplanen.  

2.3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGENS AVGRÄNSNING 

 

Utvecklingsplanen omfattar centrala Råneå med omland. 
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2.3.1 RUMSLIG AVGRÄNSNING 

Miljökonsekvensbeskrivningens geografiska avgränsning är detsamma som Utvecklingsplanens 

planområde.  

2.3.2 TIDSHORISONT 

Utvecklingsplanens genomförandetid är cirka 20 år och miljökonsekvenserna har bedömts med 

det tidsperspektivet.  

2.3.3 SAMRÅD 

Tidiga samråd om utvecklingsplanen har hållits med Länsstyrelsen, Norrbottens läns landsting, 

Piteå kommun, Bodens kommun, Kalix kommun och Älvsbyns kommun under 2015-12-22. 

Bodens kommun och Länsstyrelsen yttrade sig under det tidiga samrådet. Bodens kommun 

understryker att Råneå och Råneå älvdal är av stor betydelse även för Bodens kommun men har i 

övrigt inga invändningar. Länsstyrelsen har yttrat sig över utvecklingsplanen samt över 

kommunens förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning 2016-10-18.  

2.3.4 INNEHÅLL 

En miljökonsekvensbeskrivning ska behandla den huvudsakliga inverkan på miljön som planen 

väntas ge upphov till. De miljöaspekter som Luleå kommun bedömt kan få en betydande 

påverkan som följd av planen är: 

 

• Riksintressen 

• Råneå älv och Rånträsket (Natura 2000) inklusive strandzoner (vattenkvalitet) 

• Luftkvalitet och klimatpåverkan  

• Risker (ras, skred, översvämning, olyckor) 

• Skogs- och odlingsmark 

• Kulturmiljöer, kulturarv och landskapsbild 

• Boendemiljö (buller, dricksvatten) 

• Djurliv- och växtliv 

• Energi- och resurshushållning 

• Miljökvalitetsnormer 

Planens möjlighet att främja en hållbar utveckling beskrivs i utvecklingsplanen.  

2.4 ALTERNATIV 

2.4.1 PLANFÖRSLAG 

Planerat alternativ är att Utvecklingsplanen utförs med omfattning och tidshorisont som 

redovisats ovan.  

2.4.2 NOLLALTERNATIVET 

Med nollalternativet avses förhållandena då de planer som redan gäller för Råneå genomförts. 

Nollalternativet är inte alltså detsamma som befintliga förhållanden. Nollalternativet innebär att 

det kan bli enstaka tillskott av ny bebyggelse i framtiden inom planområdet. Planerade 

bebyggelseprojekt, sociala projekt eller utbyggnad av infrastruktur (gator, GC-vägar, 

vandringsleder, VA-ledningar m m) enligt Utvecklingsplanen utförs ej.      

 

2.5 UNDERLAG OCH METOD SOM ANVÄNTS 

Beskrivningen i utvecklingsplanen har kompletterats med de underlag från olika statliga 

myndigheter som finns tillgängliga på webben. Relevant underlag har legat till grund för 

beskrivningen under respektive kapitel. I de fall ett underlag saknas har det angetts. Följande 

databaser/ planeringsunderlag har använts i arbetet:  

 

• VISS, miljökvalitetsnormer för vatten 

• Berörda riksintressen, Natura 2000, ängs- och betesmarker, värdefulla våtmarker 

• RAÄ fornlämningar och kulturmiljöer, fornsök, bebyggelseregistret 

• Skogsstyrelsens underlag (värdefull skog) 
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• Jordbruksverkets underlag (jordbruksblock, mark som är brukad) 

• Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för odlingsmark, i tillämpbara delar. 

• Kontroll mot SGU:s underlag om geotekniska förutsättningar 

• MSB:s underlag om översvämning och risker (saknas) 

• Länsstyrelsens riktlinjer för planering för farligt gods, 

• Länsstyrelsens utredningar Vårt hävdade Norrbotten, Karakteriseringar av kyrkomiljöer. 

• Norrbottens museums underlag för bl. a hembygdsgården. 

 

Bedömning av ras och skred har samråtts med geotekniker.  

 

Platsbesök har genomförts i mars 2017. 

 

Miljökonsekvenserna redovisas på en skala utifrån om de bedöms som mycket negativa, måttligt 

negativa, obetydliga eller positiva jämfört med en utveckling enligt nollalternativet. 

Redovisningen görs uppdelat utifrån respektive tematiskt område enligt de miljöaspekter som 

Luleå kommun bedömt kan få en betydande påverkan (se kap 2.3.4). Konsekvenserna 

sammanfattas även i en samlad bedömning (kap 4).  

 

3 FÖRÄNDRINGAR OCH PÅVERKAN 

3.1 RIKSINTRESSEN 

 

 

Områden av riksintresse enligt bestämmelser i miljöbalken. 

3.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Råne älv och Rånträsket omfattas av riksintresse MB 3 kap 6§ Naturvård. 

Området öster om väg E4 omfattas av riksintresse MB 3 kap 6§ Friluftsliv samt MB 4 kap 2§ 

Kustturism och friluftsliv.  

Rånträsket och Råne älv omfattas av Natura 2000 habitatdirektivet. 

Väg E4 är riksintresse för kommunikationer.  
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Inom område av riksintresse för naturvård föreslås ytterligare bebyggelse. Nytt område för 

verksamheter föreslås inom område av riksintresse friluftsliv och kustturism och friluftsliv.  

 

3.1.2 KONSEKVENSER 

Utvecklingsplanen medför inga konsekvenser för riksintressenas skyddsvärden jämfört med 

nollalternativet. Riksintressena är inte avsedda att hindra utveckling av befintliga tätorter.  

3.1.3 ÅTGÄRDER 

Inga åtgärder behövs med hänsyn till utpekade riksintressen. 

 

3.2 RÅNE ÄLV OCH RÅNTRÄSKET  

 

Rånträskets utlopp. 

3.2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Rånträsket och Råne älv omfattas av Natura 2000 habitatdirektivet. För bägge 

vattenförekomsterna finns det miljökvalitetsnormer och underlag om statusen har hämtats ur 

VISS-databasen.  

 

Rånträsket har Miljökvalitetsnorm, MKN, god ekologisk status vilket redan uppnåtts idag. Den 

kemiska statusen är ej god. Orsaken är kvicksilver och bromerade difenyler. Båda dessa ämnen 

är dock undantagna från att uppnå god status fram t o m 2021 eftersom de finns överallt och 

det är tekniskt omöjligt att bli av med dem. Statusen är god undantaget kvicksilver- och 

bromerad difenylhalt. 

 

Råneälven inom planområdet har måttlig ekologisk status. Orsaken är dess forna nyttjande som 

flottled som kan ha vissa fysiska avtryck i älvfåran. Ett karterat vandringshinder finns registrerat 

i Länsstyrelsens underlag inom planområdet. Flottledsåterställning generellt i hela Råneälven 

pågår som projekt.  

 

Strandskydd om 100 m gäller längs både Rånträsket och Råneälven. Framtida 

bebyggelseområden Tallheden Västra samt eventuellt även Näset ligger inom 

strandskyddsområde.  

3.2.2 KONSEKVENSER 

Planen bedöms inte medföra några konsekvenser för vattenkvaliteten i vattenförekomsterna. Det 

är andra omvärldsfaktorer och tidigare verksamheter som påverkat statusen enligt ovan. Det är 
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snarare så att utvecklingen av Råneå med förbättrat avlopps- och dagvattenledningsnät bedöms 

medverka till att statusen i de omgivande vattenförekomsterna kan förbättras något. 

 

Om bebyggelse planeras inom strandskyddsområde, så måste dispens för strandskydd sökas.  

Bestämmelser om strandskydd och skäl för dispens finns i miljöbalken. Fortsatt planering på 

översiktlig nivå kan behövas för att genomföra detaljplanering inklusive upphävande av 

strandskydd. 

3.2.3 ÅTGÄRDER 

Fördjupade underlag för fortsatt planering i strandskyddade områden behöver tas fram, t ex 

genom andra planer enligt plan- och bygglagen. Tillkommande bebyggelse på Näset ska 

utformas och placeras så att strandområdet inte privatiseras. Tillkommande bebyggelse i 

utpekat område Västibyn ska utformas och placeras så att koppling till Kärleksstigen förstärks. 

 

Exploatering ska ske restriktivt där ny bebyggelse ska stärka och utveckla befintliga funktioner 

och värden, särskilt strandområden och odlingslandskap. Det innebär att riskerna för   

utbyggnad av verksamheter, särskilt vattenkrävande verksamheter, kommer att prövas på rätt 

nivå enligt gällande miljölagstiftning.  

 

3.3 LUFTKVALITET OCH KLIMATPÅVERKAN 

3.3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Luftkvaliteten i Råneå bedöms vara god i nuläget och klimatpåverkan inom UP-området bedöms 

också vara låg. Största källan till klimatpåverkan bedöms vara trafiken inom samhället och 

närområdet kring samhället. Scenarier för beräknad framtida klimatpåverkan i Råneå med 

omnejd enligt SMHI:s regionala klimatscenarier finns sammanställt i den regionala 

klimatanalysen för Norrbottens län.    

3.3.2 KONSEKVENSER 

Planen bedöms inte medföra några konsekvenser för luftkvaliteten i Råneå. Klimatpåverkan som 

kommer från Råneå bedöms kunna minskas om UP genomförs. Dagens utsläpp på 8 ton 

CO2/person (ungefärligt värde per invånare i Sverige exkl. konsumtion av importerade produkter) 

bedöms kunna minskas. CO2-utsläppen från verksamheterna i Råneå bedöms också kunna 

minskas genom UP jämfört med nollalternativet.  

3.3.3 ÅTGÄRDER 

UP möjliggör att vid nybyggnation bygga anläggningar för lokal energiproduktion så som vind- 

eller solkraft. Förbättringar av kollektivtrafik och goda förbindelser för gående och cykeltrafik är 

förutsättningar för hållbara resor inom Råneå, mellan Råneå och närliggande byar samt mellan 

Råneå och övriga kommunen. Detta medför både ytterligare förbättrad luftkvalitet och minskad 

klimatpåverkan.   

 

3.4 RISKER (RAS, SKRED, ÖVERSVÄMNING, OLYCKOR) 

3.4.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Det finns inte något underlag i form av kartor över översvämningsrisker utförda av MSB eller 

motsvarande myndighet vare sig med hänsyn till nuvarande förhållanden eller till förändringar i 

flöden och nederbörd som kan följa av pågående klimatförändringar.  

 

I planeringen ska hänsyn tas till risk för 100-årsflöden och kraftiga regn. För att kunna bedöma 

översvämningsriskerna i planen har kommunen tagit fram en karta med områden som bedöms 

kunna vara i riskzonen för att översvämmas vid höga flöden från älven eller vid kraftiga regn.  

 

En kartering av rasrisker längs Råneåälven är gjord av SGI 1996, på uppdrag av dåvarande 

Räddningsverket, och kompletterad 2010 baserad på bedömningar av stabilitet. Norr om älven 

består jordarten av lera. En stabilitetskartering bör göras vid byggnation av Näset.  
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Endast små mängder farligt gods transporteras inom planområdet. Väg E4 är utpekad 

transportled för farligt gods. Vid planering av ny bebyggelse i anslutning till E4 bör hänsyn tas 

till de riktlinjer som Länsstyrelsen tagit fram för planering.  

3.4.2 KONSEKVENSER 

Ett utvecklingsområde för bostäder vid Olovsvägen är i riskzonen för att översvämmas enligt 

kommunens kartering. Planerad mark för bostäder bedöms inte påverka riskerna för ras och 

skred i Råneälven. Arbetsområde Östra ligger i anslutning till led för farligt gods (E4), vilket kan 

komma att påverka hur framtida detaljplan med byggrätter bör utformas.   

3.4.3 ÅTGÄRDER 

Omfattningen och behov av åtgärder för att skydda bebyggelse från översvämningar görs efter 

fördjupade utredningar av översvämningsriskerna. Fördjupade geotekniska utredningar för att 

redovisa risker för ras och skred behövs också. Fördjupade utredningar kan göras i samband 

med detaljplanering och bygglov, men kan också göras separat i andra sammanhang.  

 

Gällande riktlinjer från Länsstyrelsen för planering för transporter av farligt gods tillämpas.  

 

Vid nybyggnation beaktas riskerna för radon och vid behov görs åtgärder så att byggnader blir 

radonsäkra.  

 

 

Utbyggnadsområde Olovsvägen sluttar ner mot ett våtmarksområde.  
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3.5 SKOGS- OCH ODLINGSMARK 

 

Värden i skogs- och odlingsmark i Råneå.  

3.5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Stora delar av Råne älvdal är uppodlade längs ca 2,5 mil av älvsträckan från kusten. Där ovanför 

finns mer sporadiska partier med odlingsmark i skogslandskapet. Råneå samhälle omges 

närmast av en mosaik av skog och huvudsakligen ganska småskalig odlingsmark, till delar 

igenväxande. Området Viken som delar bebyggelsen är ett lågparti med fuktig lövskog och 

sumpskog/myr. Mot Rånträsket i norr, vid tallheden, finns äldre talldominerad skog. 

Skogsmarken runt Råneå är till övervägande del barrdominerad produktionsskog. 

 

Utvecklingsplanen föreslår ett antal expansionsområden i anslutning till befintlig bebyggelse. 

Områdenas lägen och namn framgår av utvecklingsplanen. Av dessa områden berör 

Arbetsområde Norra och Arbetsområde Östra skogsmark. Inom Arbetsområde Östra är en stor 

del av skogen avverkad under senare år. 

 

Av de fem expansionsområden för bostäder som föreslås påverkar Tallheden Västra äldre 

barrskog mellan bebyggelsen och Rånträsket. Skogen har ett visst värde för friluftsliv och 

rekreation. Området vid Sundsvägen påverkar till delar jordbruksmark. I Västibyn och 

Olovsvägen är marken till stor del igenväxande. Området på Näset ligger i anslutning till 

odlingsmark men tar inget av den marken i anspråk. 

3.5.2 KONSEKVENSER 

Ca 25 ha skogsmark tas i anspråk av utvecklingsplanens expansionsområden, varav ca 22 ha 

bedöms vara aktivt brukad produktionsskog. Konsekvenserna för skogsmark bedöms bli 

obetydliga, då endast en begränsad areal tas i anspråk.  

I utvecklingsområdet tas ca 2 ha aktivt brukad odlingsmark i anspråk. Konsekvenserna för 

odlingsmark bedöms bli måttliga.  

3.5.1 ÅTGÄRDER 

Ytterligare utredningar kan behövas i kommande detaljplanering, bygglovgivning och 

markanvisning för framförallt detaljplanering vid Hägnheden 
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Hägnheden är ett utpekat värdefullt odlingslandskap. 

 

3.6 KULTURMILJÖER, KULTURARV OCH LANDSKAPSBILD 

 

Kulturmiljöer och fornlämningar med skydd enligt KML samt betes- och ängsmark samt mark 

som är i bruk. 

3.6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader finns i Råneå. Forn- och kulturlämningar finns 

kring kyrkan i form av by-/gårdstomter, kyrkstad och begravningsplats. Intill bron över Råne älv 

finns kulturhistorisk lämning av småindustri och i östra Råneå, i ett stråk parallellt med E4 finns 

flera fornlämningar i form av gamla bytomter. Hägnheden omfattas av bevarandeprogram för 

odlingslandskap. 

 

I förslaget till utvecklingsplan anges att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska 

inventeras och skyddas i detaljplan.  
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3.6.2 KONSEKVENSER 

Att kulturhistoriskt värdefulla miljöer inventeras och ges ytterligare skydd är en positiv 

konsekvens av utvecklingsplanen. De områden och objekt som är skyddade idag behåller sitt 

skydd, vilket bedöms omfatta huvuddelen av de skyddsvärda miljöerna. Planen möjliggör en 

utveckling och fortsatt användning av kulturmiljöerna, vilket är en viktig förutsättning för deras 

bevarande. Störst förändringar sker där befintliga kulturmiljöer och odlingslandskap förtätas och 

ny bebyggelse tillkommer.  

 

Inga kända fornlämningar eller andra utpekade kulturmiljövärden påverkas av 

utvecklingsplanens exploateringsområden. Eventuella konsekvenser av planen för kulturmiljöer i 

centrum är svår att bedöma utifrån föreslagen markanvändning. 

 

Planen bedöms ha obetydliga eller måttliga konsekvenser för kulturmiljöerna där måttlig 

konsekvens bedöms gälla framförallt påverkan på odlingslandskapet, se avsnitt 3.5. 

3.6.3 ÅTGÄRDER 

Ytterligare utredningar kan behövas i kommande detaljplanering, bygglovgivning och 

markanvisning. 

 

Förtydligad markanvändning i centrum bör föras in i plankartan för att tydliggöra eventuell 

påverkan på värdefull kulturmiljö och fornlämningar.  

 

3.7 BOENDEMILJÖ 

3.7.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nybyggnation planeras genom förtätning av befintlig bebyggelse samt genom att bebygga lediga 

tomter och redan detaljplanelagda områden. Fem nya områden med bostäder pekas ut för 

framtida planläggning. Dessa är: 

• Näset  

• Tallheden Västra 

• Västibyn  

• Olovsvägen 

• Sundsvägen 

 

Ny dricksvattenförsörjning i Råneå ska utredas och utföras för att säkra dricksvatten med god 

kvalitet och kvantitet. Framtida dricksvattenförsörjning ska möjliggöra en expansion med 

ytterligare 1000 personer. Även avloppsnätet ska byggas ut så att det klarar ytterligare 1000 

invånare.  

 

Det ska finnas trafiksäkra, trygga och gena förbindelser för oskyddade trafikanter inom Råneå 

samt mellan Råneå och närliggande byar. Gång- och cykelvägar ska finnas till Strömsund, Böle 

och Kängsön. 

 

I planen föreslås att Kärleksstigen utvecklas och förstärks som ett viktigt rekreationsstråk. 
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Tallheden Västra är ett av föreslagna utbyggnadsområden för bostäder. 

3.7.2 KONSEKVENSER 

Förbättrad dricksvattenförsörjning är en positiv effekt av planen. Förbättringen hänger nära 

samman med att Råneå klarar att växa, vilket innebär att en utbyggnad av Råneå totalt sett är 

positiv för boendemiljön.  

 

En viss risk finns för något mer biltrafik i de områden som förtätas och det skulle kunna bli 

något förhöjda bullernivåer lokalt. Förbättringen av gång- och cykelvägar bedöms kunna 

motverka detta i viss mån, så bullernivåerna i Råneå bedöms bli i stort sett oförändrat låga. 

 

Förutsättningarna för närrekreation förbättras när Kärleksstigen förstärks.       

3.7.3 ÅTGÄRDER 

Bra dialog med byggherrar för planering av attraktiva och klimatsmarta nya bostäder i 

kombination med helhetsplanering för mobilitet, avstånd till grönområden, lekplatser, 

samverkan med befintliga bostäder etc planeras. Sammantaget bedöms det bli åtgärder som 

förbättrar boendemiljön i nya områden.     

 

3.8 VÄXT- OCH DJURLIV 

3.8.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Vissa delar av planområdet är naturvärdesbedömda. Högst värden finns i Råneälven och i 

strandzoner samt i odlingslandskap och lägre liggande områden i Råneå. Område Västibyn samt 

en liten del av område Olovsvägen har bedömts ha höga naturvärden vid en inventering 2007.  

 

Västibyn berör en fuktig igenväxningsmark med ett varierat busk- och lövträdsskikt. 

Utvecklingsområde Olovsvägen berör en övergångszon mellan ett låglänt våtmarksområde och 

fastmark med buskar och träd. Näset berör ett mindre skogsområde med äldre granskog med 

stort inslag av asp. För Hägnheden saknas bedömning av naturvärden. 

3.8.2 KONSEKVENSER 

Planförslaget innebär påverkan på en biotop med höga naturvärden i Västibyn. Hägnheden 

saknar i underlaget klassning av naturvärden, men är utpekat som värdefullt kulturlandskap. 

Värden för djur- och växtliv är ofta kopplade till det småskaliga jordbrukslandskapet. För 

Olovsvägen bedöms påverkan vara obetydlig. 

3.8.3 ÅTGÄRDER 

Ytterligare utredningar avseende värden inom framförallt Västibyn och Hägnheden bör göras för 

att identifiera värdekärnor och föreslå skydds- eller eventuellt kompenserande åtgärder. 

Utredningarna görs i samband med att detaljplaner upprättas.  

78



 

 

Uppdrag: 276007, MKB:er för utvecklingsplaner Råneå och Luleå Centrum  2017-04-07 

Beställare: Luleå kommun 2 

 

  V:\KSAM\06 Utvecklingsplaner\09 Råneå\MKB underlag\MKB Råneå rev 171219.docx 

17(20) 

 

 

Västiåkern, del av odlingslandskapet. 

3.9 ENERGI- OCH RESURSHUSHÅLLNING 

3.9.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Det finns planer i UP att vid nybyggnation beakta möjligheterna att bygga anläggningar för lokal 

energiproduktion som vind- eller solkraft. Förnyelsetakten för spill-, dricks- och dagvatten 

behöver öka och därför planerar kommunen att ta fram åtgärdsprogram för dessa. En del i detta 

blir att planera för lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten i lämpliga utpekade 

områden.  

3.9.2 KONSEKVENSER 

Nybyggnationer enligt utvecklingsplanen innebär fler byggnader och ökat antal boende som 

medför ökad total energiförbrukning och ökade totala mängder spillvatten. Nybyggnationen 

innebär också något mer hårdgjorda ytor som medför mer ytavrinning och därmed mer  

dagvatten. Totala konsekvenserna bedöms dock bli små.   

3.9.1 ÅTGÄRDER 

Vid marktilldelning ska byggherrar som planerar för låg resursförbrukning ur ett 

livscykelperspektiv och byggnader med låg energianvändning under driftfasen premieras. 

Lösningar med lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, och låg vattenanvändning ska också 

premieras vid marktilldelning.   
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4 SAMMANVÄGD BEDÖMNING 

4.1 NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL 

Sverige har 16 nationella miljömål. Norrbotten har antagit de nationella målen för miljön som 

sina regionala mål. Utvecklingsplanen för Råneå innebär generellt en mycket begränsad inverkan 

på möjligheten att nå de nationella miljömålen. Påverkan är begränsad på grund av att området 

är litet, förändringarna små och att en stor del av de åtgärder som krävs för att nå de nationella 

målen inte kan regleras genom denna typ av plan. 

 

Till de åtgärder som dock har viss betydelse för möjligheten att nå miljömålen hör de insatser 

som planeras för att förbättra dricksvattenförsörjningen och avloppshanteringen i Råneå. Dessa 

åtgärder kan innebära förbättrad vattenkvalitet vilket såväl gagnar vattenområden inom 

utvecklingsplanen som havs- och skärgårdsmiljön nedströms Råne älv. 

 

Genomförs planen i sin helhet förväntas en positiv påverkan på målen: Giftfri miljö, God bebyggd 

miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt 

Levande sjöar och vattendrag. 

 

Planen har obetydlig påverkan på målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt, Säker 

strålmiljö, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Storslagen fjällmiljö. 

 

Planen kan, beroende på åtgärder, innebära negativa konsekvenser för möjligheten att nå målen 

Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. 

4.2 MILJÖKVALITETSNORMER 

Det finns miljökvalitetsnormer för vatten, luft och buller. Buller är en målsättningsnorm där det 

anges att buller inte ska medföra skadliga effekter för människors hälsa. För luft och vatten 

finns angivna kvalitetsmått och gränsvärden som inte får överskridas. Utvecklingsplanen bedöms 

inte innebära risk för att en miljökvalitetsnorm inte klaras. 

4.3 BEDÖMNING 

Sammantaget bedöms förändringarna vara positiva till obetydliga om utvecklingsplanen 

genomförs i jämförelse med nollalternativet. 

 

Föreslagna investeringar i bättre system för vatten- och avlopp, planering för nya bostäder och 

förbättringar i transportinfrastruktur och kollektivtrafik bedöms alla leda till en positiv 

utveckling. Om planen inte genomförs finns en risk för en negativ påverkan inte bara för Råneå 

samhälle utan också i förlängningen på miljön eftersom miljöförbättrande åtgärder inte 

genomförs.  

 

Till de åtgärder som är viktiga för en positiv utveckling på miljön hör fortsatt hävd av åker- ängs 

och betesmarker.  

 

Att ny bebyggelse tillkommer har en långsiktigt positiv påverkan på energihushållningen 

eftersom nya hus kräver mindre energi än äldre.  

 

I tabellen på nästa sida redovisas en sammanställning av konsekvenserna av utvecklingsplanen 

för de olika miljöaspekterna. Miljöaspekterna har sorterats efter konsekvensernas storlek och 

färgmarkerats utifrån om påverkan bedöms vara positiv, obetydlig, måttligt negativ eller mycket 

negativ.   
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Konsekvenser av 
utvecklingsplanen 
jämfört med 
nollalternativet. 

Miljöaspekt Effekt Åtgärd 

Positiva Boendemiljö Förbättrade förutsättningar 

för service, kollektivtrafik, 

gång- och cykeltrafik samt 

bättre dricksvattenförsörjning 

Fortsatt planering och bra 

dialog med byggherrar. 

 Energi- och 

resurshushållning 

Totalt sett små effekter. Prioritera markanvisning 

till energi- och resurssnåla 

byggprojekt samt projekt 

som minskar 

vattenförbrukningen samt 

innehåller LOD. 

Obetydliga Nationella och 

regionala miljömål  

 

Obetydlig Inga åtgärder behövs 

 Riksintressen Obetydlig Inga åtgärder behövs 

 Luftkvalitet och 

klimatpåverkan 

Obetydlig Inga åtgärder behövs 

 Råne älv och 

Rånträsket 

Bebyggelse föreslås inom 

strandskyddat område. Viss 

positiv påverkan på 

vattenkvalitet trolig som en 

följd av förbättrad 

avloppsrening. 

Strandskydd hanteras i 

kommande planering 

enligt PBL. 

 Miljökvalitetsnormer Låg risk för att 

miljökvalitetsnorm ska 

överskridas. 

Inga åtgärder behövs. 

 
Kulturmiljöer, 

kulturarv, 

landskapsbild 

Inventering och skydd av 

värdefulla byggnader och 

miljöer föreslås. Planen 

möjliggör utveckling och 

användning av 

kulturbyggnader och hävd av 

jordbruksmark, viktig 

förutsättning för att bevara 

värden. 

Ytterligare utredningar kan 

behövas i kommande 

detaljplanering, 

bygglovgivning och 

markanvisning. Fortsatt 

bruk av kulturbyggnader 

och hävd av 

jordbrukslandskapet. 

 

 

 

Måttligt negativa Skogs- och 

odlingsmark 

 

Obetydlig påverkan på 

skogsmark. 2 ha brukad 

odlingsmark tas i anspråk 

vilket innebär en måttlig 

påverkan. 

Ytterligare utredningar kan 

behövas i kommande 

detaljplanering, 

bygglovgivning och 

markanvisning framförallt 

vid Hägnheden. Fortsatt 

hävd av jordbruksmark. 

 

 Risker Viss risk för översvämning vid 

Olovsvägens  

utbyggnadsområde. 

Verksamhetsområde östra 

ligger i anslutning till 

huvudled för transporter av 

farligt gods. 

Viss risk för ras och skred vid 

Näset 

Ytterligare utredningar 

behövs översvämnings-

risker vid utbyggnads-

område Olovsvägen, samt 

behov av åtgärder.  

Verksamhetsområde Östra 

planläggs med hänsyn till 

risker för transporter av 

farligt gods. 

Stabilitetskartering bör 

göras vid nybyggnation av 

Näset. 

 Växt- och djurliv Viss förlust av miljöer av 

betydelse för växt- och djurliv 

Ytterligare utredningar av 

naturvärden inom Västibyn 

och Hägnheden bör göras 

i kommande planering.  

Mycket negativa    
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4.4 KONSEKVENSER SOM BEDÖMS BÄTTRE I SAMBAND MED ANNAN PRÖVNING. 

Utvecklingsplanen kommer att ligga till grund för upprättandet av framtida detaljplaner i 

enlighet med plan- och bygglagen. I detaljplaner läggs fast hur framtida bebyggelse får utföras. I 

samband med att en detaljplan upprättas görs en bedömning av behovet av att också upprätta 

en miljökonsekvensbeskrivning till planen. Särskilda utredningar och hänsynsåtgärder som kan 

behövas kommer att regleras i detaljplanen och/eller i efterföljande bygglov.  

 

Nya gång- och cykelvägar som planeras längs det allmänna vägnätet prövas i Trafikverkets 

planeringsprocesser. I samband med prövningen enligt väglagen bedöms lämpligheten av 

föreslagna åtgärder, eventuella hänsyn och anpassningar samt övriga konsekvenser. 

 

Verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken prövas i särskild ordning beroende på 

verksamhetens klassning. 

 

4.5 GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING 

Utvecklingsplanen är en del av kommunens planering för mark- och vattenanvändningen. Planen 

ligger till grund för fortsatt detaljplanering och för bygglovgivning. Den ger också 

förutsättningar för att genomföra om- och nybyggnadsprojekt för vägnät, gång- och cykeltrafik, 

för investeringar i vatten- och avloppsnätet och mycket mer. Planen är också ett underlag för 

tillståndsprövning enligt miljöbalken samt även för statlig planering t ex genom åtgärder som 

Trafikverket genomför. 

 

Planen ska följas upp varje mandatperiod. 
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  2017-09-14   
    

 

Bakgrund 

I programmen till Vision Luleå 2050 står det att utvecklingsplaner ska tas 

fram för samtliga stadsdelar och samlande byar. Arbetet med 

Utvecklingsplan Råneå inleddes med en uppdragsbeskrivning som beskrev 

de områden där Råneå behöver förstärkas. Uppdragsbeskrivningen 

fastställdes av kommunfullmäktige i maj 2015.  

 

Hur samrådet har bedrivits 

Under arbetet med att ta fram planförslaget samråd skett kontinuerligt med 

berörda kommunala förvaltningar och bolag. Dialoger har även skett med 

medborgare, byautvecklingsgrupper och med områdesgruppen. Totalt har 

cirka 200 medborgare deltagit i dialogerna för att ta fram förslaget. All 

dokumentation har lagts ut på hemsidan. Dessutom har lägesrapportering 

lagts ut. 

 

Förslaget till utvecklingsplan för Råneå har visats för samråd under perioden 

11 april – 26 maj 2017. Handlingarna har funnits tillgängliga på Luleå 

kommuns hemsida, www.lulea.se/utvecklingranea, i stadshusets entré samt i 

Medborgarhuset i Råneå. Annons om samrådet har införts i lokaltidningarna 

Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten.  

 

Information om samrådet har skickats till Länsstyrelsen i Norrbotten, Region 

Norrbotten – regional utveckling samt hälso- och sjukvård, Trafikverket, 

Polismyndigheten i Norrbotten, Piteå kommun, Bodens kommun, Kalix 

kommun, Älvsbyns kommun, Länstrafiken, fastighetsägare till 

flerbostadshus i Råneå, områdesgruppen, byautvecklingsgrupper samt 

kommunala bolag och förvaltningar.  

 

Ett särskilt samrådsmöte med medborgare har hållits under samrådstiden. 

Information om samråd och inbjudan till ett samrådsmötet skickades till 

samtliga boende i de norra kommundelen. Under samrådsmötet i 

Råneskolans aula den 8 maj kl 18.30 – 21.00 kom 69 deltagare. Det var 28 

kvinnor och 41 män. De fick information om hela förslaget. Därefter kunde 

de välja vilka områden de var mest intresserade av. Stationer med material 

indelat efter utvecklingsplanens rubrikområden fanns uppdukat. Deltagarna 

hade två möjligheter att välja de områden de ville samtala om gruppvis. 

Dessutom fanns ytterligare tid för att gå runt och lämna synpunkter på andra 

områden de inte hunnit samtala om. Möjlighet att ytterligare kunna lämna 

synpunkter via webb påtalades. Tio politiker ledde dialogerna och 

tjänstemän hjälpte till med dokumentationen. Dokumentation av 

samrådsdialogen lades ut på webben direkt efter dialogen.  
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Inkomna skrivelser utan invändningar  

Piteå kommun 

IT Norrbotten 

 

Inkomna skrivelser med synpunkter/frågor 

Länsstyrelsen 

Trafikverket 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Miljö-och byggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Fritidsförvaltningen 

Webben  

Samrådsmötet med medborgare 

 

Omhändertagande av inlämnade synpunkter  

Synpunkter från medborgare 

Via webben har det kommit några synpunkter och under samrådsdialogen 

den 9 maj kom 152 synpunkter. Det handlade om lokal för större möten och 

aktiviteter, kommunikationer såväl till Luleå centrum som till byar, gång- 

och cykelvägar och andra trafikfrågor, större tomter, dricksvatten, 

fjärrvärme, tunt i utvecklingsplanen och svårigheter med delaktighet och 

demokrati. Dessutom synpunkter om hur skolan arbetar. 

  

Några synpunkter har lett till ändringar i förslaget till utvecklingsplan. 

Många synpunkter var på en lägre detaljeringsgrad än vad som hanteras i en 

utvecklingsplan och har därför lämnats till respektive förvaltning att hantera 

i den löpande verksamhetsplaneringen. Några av synpunkterna berörde 

områden exempelvis byar som ligger utanför utvecklingsplanens geografiska 

avgränsningsområde.  

 

Samtliga synpunkter som kommit via webben och under samrådsmötet har 

lagts in i en gemensam Excelfil. Där finns kommentarer om synpunkten 

föranleder en förändring av programmet eller inte, vad förändringen består 

av och eventuell motivering varför förändring ej görs. Dokumentet finns 

med som bilaga. 

 

Övriga synpunkter 

Synpunkter som kommunala förvaltningar lämnat in har hanterats i det 

fortsatta arbetet med planen. 
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Skrivelser från Trafikverket och Länsstyrelsen finns med i sin helhet i 

samrådsredogörelsen. Kommunens synpunkter har markerats med kursiv 

stil.  

 

Trafikverket 

”Kommunens framtagna utvecklingsplan har ett bra upplägg och med 

tydliga beskrivningar. Det som inte framgår är vilken status kommunens 

utvecklingsplan har. Den liknar en fördjupad översiktsplan till sitt innehåll. 

Kommunen bör förtydliga om den är en översiktsplan enligt Plan- och 

bygglagen. I bilagan Miljökonsekvensbeskrivning står det att 

”utvecklingsplanen är en fördjupning av översiktsplanen”. 

 

Hur bebyggelseutvecklingen planeras kan i hög grad påverka om 

inriktningen kan leda till en hållbar samhällsutveckling. Befolkningstillväxt 

utanför tätorter ska företrädesvis tillkomma i utpekade stråk för 

kollektivtrafik, vilket möjliggör ett hållbart resande.  Trafikverket anser att 

det är önskvärt att kommunens utvecklingsplan tydliggör sin trafikstrategi 

med ett helhetsgrepp kring trafikfrågor kopplat till bebyggelseutvecklingen. 

Det står kort om att nybyggnation ska i första hand ske genom förtätning 

men det skapar även möjlighet till att nyttja befintlig infrastruktur. Det är 

viktigt att i första hand använda befintlig infrastruktur både för 

bostadsbyggande men även för lokalisering av nya 

verksamheter/verksamhetsområden. 

 

Kommunen ansvarar för att samla in och prioritera sina behov. Det gäller 

även behov av gång- och cykelvägar (sid 27). Detta blir sedan inspel till 

länsplan som beslutas av Region Norrbotten alternativt nationell plan som 

beslutas av regeringen. Trafikverket genomför tillsammans med Luleå 

kommun regelbundna avstämningar där även behoven i Råneå utgör en del i 

våra tidiga dialoger om aktuella brister och behov.” 

 

Kommentar: Ett tillägg har gjort på framsidan av Utvecklingsplan Råneå som 

förtydligar att det är en fördjupning av översiktsplanen. 

Befintlig infrastruktur har så långt som möjligt använts i planeringen av både 

förtätning och nya bostads- och verksamhetsområden.  

Utvecklingsplan Råneå utgör en prioritering av Råneås behov.  
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Länsstyrelsen 

”Förslag till utvecklingsplan/fördjupad översiktsplan för Råneå, Luleå 

kommun 

Planförslaget 

Luleå kommun har tagit fram ett förlag till utvecklingsplan/fördjupad 

översiktsplan (planen) som nu är ute på samråd. Samrådshandlingen har 

översänts till Länsstyrelsen för samråd enligt 3 kap. 9 § PBL. Till planen hör 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med planen är att ge 

vägledning för samhällets utveckling samt för mark och 

vattenanvändningen. Kommunen har valt ut ett antal områden som bedömts 

ha särskild betydelse för Råneå och kringliggande byars framtida utveckling 

samt för en hållbar utveckling. De strategiska områdena är: barn och unga, 

mötesplatser, demokrati, grönområden, vattenområde, tekniska 

anläggningar energi och klimat, arbete, hälsa och trygghet, 

bostäder och arbetsplatser, resor och bredband. Planen utgör en ändring 

genom fördjupning av översiktsplanen som antogs av 

kommunfullmäktige maj 2013. I översiktsplanen är Råneå utpekad som en 

samlande by. 

 

Länsstyrelsens synpunkter 

Aktualisering av översiktsplan 

Det pågår för närvarande en aktualitetsprövning av kommunens 

översiktsplan. Enligt tidigare uppgifter från kommunen ska beslut i frågan 

tas under våren 2017. Det innebär att kommunen kan komma att få ändrade 

förutsättningar huruvida planen utgör en fördjupning till nu gällande 

översiktsplan, eller ej. Konsekvensen av det beslut som tas behöver 

framkomma tydligt i kommande granskningshandling. Det behöver 

exempelvis framkomma till vilken översiktsplan som planen utgör en 

fördjupning till. 

Kommentar: Utvecklingsplan Råneå är en fördjupning av den befintliga 

översiktsplanen. 

 

Planens utformning 

Kommunen har valt att planen både ska vara strategisk vägledande och 

produktionsberedande till sitt innehåll. De båda förhållningssätten redovisas 

inte var för sig vilket Länsstyrelsen anser hade varit en fördel för att undvika 

missförstånd vad gäller exempelvis allmänhetens förväntningar på planens 

förverkligande. Översiktsplanering enligt PBL handlar inte om att lägga fast 

de kommande årens utveckling utan att skapa beredskap för mer eller 

mindre planerade och oförutsedda förändringsanspråk. Med en översiktplan 

vars innehåll anger de övergripande förutsättningarna för en hållbar 
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utveckling – var det finns kvaliteter att värna om, var det är risk för 

översvämningar och andra naturolyckor, var möjligheten till en bra 

kollektivtrafik är störst osv. – kan även oförutsedda förändringar hanteras på 

ett för helheten bra sätt. En separat del i planen med strategiska mark- och 

vattenanvändningsfrågor och med tydlig koppling till de krav på innehåll 

som PBL kräver hade gjort planen tydligare. En sådan del kan med fördel 

även inledas med en sammanfattning av den kommuntäckande 

översiktsplanen i de delar som rör Råneå. Kommunen kan med fördel ta del 

av Boverkets vägledning om översiktsplanens nytta, funktion, innehåll och 

utformning i det fortsatta arbetet med planen. Det som ska redovisas i en 

översiktsplan regleras i 3 kap 4, 5 §§ PBL, bland annat kravet på redovisning 

av allmänna intressen och hur kommunen tänker ta hänsyn till dessa vid 

beslut om användningen av mark-och vattenområden. 

Kommentar: Då kommunen har ett pågående arbete med revidering av 

översiktsplanen och införande av nytt digitalt system så kommer det som här 

benämns riktlinjer och rekommendationer att särskiljas och därmed vad som är 

strategiskt vägledande och vad som är produktionsförberedande. De övergripande 

utvecklingsdragen kommer att utvecklas/förtydligas under revideringen av 

översiktsplanen som sker under 2018. På så sätt fås en helhetssyn över hela det 

geografiska området. I kommande revidering kommer rekommendationer och kartor 

att arbetas ihop till en helhet.  

 

Planens geografiska omfattning 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör utöka planområdet till att även 

omfatta området mellan E4:an och Rånefjärden. Länsstyrelsen anser detta 

eftersom området omfattas av flera allmänna intressen som en framtida 

bebyggelseutveckling också bör avvägas mot. Området omfattas bland annat 

av riksintressen, jordbruksmark, en större kraftledning och av strandskydd. 

Då en översiktsplan, förutom att vara strategisk, även ska vara vägledande i 

vardagsbeslut såsom förhandsbesked, bygglovsprövningar och 

strandskyddsdispenser så torde det vara värdefullt för kommunens plan- 

och bygglovshandläggare om planen även innehöll mer områdesprecisa 

rekommendationer inom detta område. Sådana områdesprecisa 

rekommendationer kan exempelvis gälla bebyggandet av jordbruksmarken, 

skyddsavstånd till den 400 kV-kraftledning som löper genom området, 

förutsättningarna för att bevilja strandskyddsdispenser i de attraktiva 

vattennära områdena. Området är inte heller reglerat med detaljplaner varför 

en utökning av planområdet skulle tjäna än mer som ett viktigt mellanled 

mellan den kommunomfattande översiktsplanen och efterföljande 

detaljplaner och bygglov. Med ett utökat område ges även en värdefull 

information till medborgarna om hur kommunen avser att denna del av 
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Råneå ska utvecklas med hänsyn till de omnämnda intressena men även till 

möjligheterna till kommunal service. 

Kommentar: 

Kommunen har valt denna avgränsning för det område där utveckling planeras. För 

att kunna bedöma exempelvis jordbruksmark behövs en helhetssyn för hela 

kommunen, den hanteras i den kommande revideringen av översiktsplanen. De 

områdesvisa rekommendationerna har fördjupats. 

 

Kartor 

Till planen har kommunen upprättat ett antal tematiska kartor. Länsstyrelsen 

anser att kommunen behöver arbeta in fler hänvisningar i texten till kartorna, 

och vice versa. Det behöver exempelvis vara lätt för alla att förstå vad det 

innebär att exempelvis uppföra ny bostadsbebyggelse utanför område med 

vatten- och spillvattenförsörjning när man tar del av kartan om tekniska 

anläggningar. Under riktlinjer på sidan 18 står det att ny bebyggelse i första 

hand ska lokaliseras så att anslutning till kommunalt nät för vatten och spill 

är möjlig. Kan denna riktlinje kopplas samman med kartan så bör en 

hänvisning till kartan införas. 

Kartorna som redovisar lågt belägna områden och kulturmiljö bör tillfogas 

hänvisningar till de gällande rekommendationerna så att det tydligt 

framkommer hur kommunen ser på bebyggelseutvecklingen i dessa 

kartredovisade låglänta- och kulturmiljöhistoriska områdena. 

När det gäller kartan med information om låg belägna områden så vill 

Länsstyrelsen göra kommunen uppmärksam på att analyser av risker till 

följd av kraftigt regn inte kan bygga enbart på s.k. lågpunktskartering som i 

detta fall. För någotsånär korrekt analys behöver en mängd ytterligare 

parametrar tillföras analysen. Det handlar om markens hårdhet, 

dagvattensystemets avbördningskapacitet, lutning på mark, etc. 

Länsstyrelsen önskar även klargörande beträffande underlag för de 

kartuppgifter gällande extrem vattennivå som förekommer i planen. 

Referens samt undersökningsmetod bör anges. När det gäller 

översvämningskartering bör s.k. hydraulisk modellering utföras. Sådan 

utredning ska även belysa hur framtida ökade flöden till följd av 

klimatförändringar påverkar vattennivåer och flöden. 

På kartorna som redovisar fornlämningar saknas de forn- och 

kulturlämningar som är linje- och objekt. Kommunen behöver komplettera 

dessa 

Kommentar:  

När det nya digitala systemet är klart så kommer det att vara tydligt där aktuell 

information finns i samband med kartorna. På så sätt blir det ett bättre stöd. 
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Kartorna i Utvecklingsplan Råneå har omarbetats och har också omstrukturerats i 

dokumentet. Mer har lyfts in i hänsynskartan som uppdelats i två kartor. Kartan för 

verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten har förtydligats och placerats i 

samband med avsnittet Klimat, energi och anläggningar. 

Kartan om kulturmiljöer har uppdaterats så att samtliga kända fornlämningar finns 

med.  

 

Det finns inga planer på att göra en djupare analys för att bedöma risker för skyfall i 

Råneå. Vi är medvetna om lågpunktskarteringens begränsningar men den ger dock 

en indikation på låglänta områden och anser det vara tillräckligt i detta skede.  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har inte gjort någon 

översvämningskartering. Kommunen har därför tagit fram ett eget tematiskt 

kartunderlag för översvämningsrisk och ökade vattenflöden. Underlaget är framtaget 

genom analys av den äldre bostadsstrukturens lokalisering i förhållande till 

strandlinjen. Dessa äldre hus är placerade på en +6 meters nivå över normalt 

vattenstånd i Råne älv. Nybyggnationer bör inte lokaliseras under denna 

säkerhetsnivå. Kartan är omgjord och utgör nu en del av hänsynskartorna.  

 

Planförslaget 

I planens inledning anges att planen ska bygga på historia och i efterföljande 

avsnitt ägnas en historisk skildring av Råneå. Kopplingen mellan 

kommunens skildring och planens rekommendationer/riktlinjer kan med 

fördel framföras tydligare. Vad i historien har kommit till uttryck i 

planeringen för framtiden. Kommunen har pekat ut 6 utbyggnadsområden 

för bostäder, kontor, handel och service. Till varje område har kommunen 

formulerat rekommendationer i punktform. Länsstyrelsen anser att de 

framförda rekommendationerna med fördel kan vidareutvecklas så att de ger 

än mer stöd i de efterföljande detaljplane- och bygglovsprövningarna. Som 

exempel på vad Länsstyrelsen avser så kan kommunen vara tydligare med 

hur värdefulla kulturmiljöer och kulturhistoriska värdefulla byggnader ska 

bevaras och utvecklas, vad specifikt ska bebyggelsen anpassas till, på vilka 

grunder kommunen anser att högre bebyggelse kan tillåtas, beskriva 

innebörden av ”tydlig koppling” osv. Det ska tydligt gå att utläsa av en 

översiktsplan hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna intressen vid 

beslut om användningen av mark-och vattenområden. Exempelvis bör det gå 

att utläsa om/hur hänsyn ska tas till den fornlämning som Näsets 

utbyggnadsområde kan komma att beröra och hur hänsyn ska tas till de 

öppna odlingsytorna som Sundsvägens utbyggnadsområde kommer att 

påverka. I centrumområdet finns det inga uppgifter om fornlämningen efter 

kyrkstaden som är en fornlämning centralt belägen i centrum. Hur avser 
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kommunen att ta hänsyn till den vid nytillskott av bebyggelse i området? Det 

är bra om kommunen tydliggör detta. 

Förutom de 6 utbyggnadsområdena har kommunen även pekat ut 3 

arbetsplatsområden. Länsstyrelsen efterfrågar även för dessa vilka 

intresseavvägningar som är gjorda samt referenser till de underliggande 

utredningarna som förefaller vara utförda. Exempelvis den utredning som 

lett fram till lämplighetsbedömningen att arbetsplatsområdet Östra ska 

prioriteras särskilt för vattenkrävande verksamhet. 

Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse. 

Länsstyrelsen anser att annan mark än jordbruksmark i första hand ska 

bebyggas. Enbart om det helt saknas alternativa platser för bebyggelsen kan 

jordbruksmark övervägas att tas i anspråk. Frågan hur jordbruksmarken i 

Råneå ska bevaras, utvecklas eller exploateras bör därför uppmärksammas 

mer i planen än vad som nu är fallet. Kommunen behöver bland annat 

beakta att jordbruksmark är en ändlig resurs och en av våra viktigaste 

resurser för att producera livsmedel och andra råvaror. Exploatering av 

jordbruksmark är irreversibel och får ofta konsekvenser för brukande av 

ytterligare jordbruksmark än den mark som direkt tas i anspråk. Kommunen 

kan även beakta att jordbruksmarkens betydelse kan kopplas samman till 

flera av de utvalda områdena av betydelse för Råneås utveckling, 

exempelvis: arbete, energi och klimat. 

Kommentar:  

Ett inledande stycke under områdesvisa rekommendationer har införts där 

kommunen redovisar ställningstagande då de fem utpekade områdena har utsetts.  

De områdesvisa rekommendationerna har förtydligats.  

Avsnittet om kulturmiljö har förtydligats för hantering i hela planområdet. I de 

områdesvisa rekommendationerna har även kulturmiljöfrågor införts. Kommunen 

har gjort en översiktlig inventering för att lyfta fram intressanta kulturobjekt men 

inte tagit ställning till hur dessa ska behandlas. Den översiktliga inventeringen 

uppmärksammar kulturmiljöerna så att de behandlas från fall till fall i den fortsatta 

detaljplaneringen och bygglovshanteringen innan vi har en mer detaljerad 

inventering.  

Arbetsplatsområdenas lokalisering bygger på en översiktlig studie över Råneå. 

Verksamheter som kan vara störande placeras i Råneås ytterområden. 

Vidareutveckling har skett där verksamheter redan finns. Större verksamheter 

exempelvis vattenkrävande verksamheter anser kommunen lämpligt att ha i utkanten 

av tätorten, i nära anslutning till E4. Detta för att trafik in och ut till området inte 

ska påverka boende. Möjlighet till etablering av större verksamheter är en viktig 

faktor för att Råneå ska utvecklas och kunna erbjuda arbetsplatser. Den norra 

kommundelen har betydligt färre arbetsplatser än den södra kommundelen.  
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För att kunna bedöma jordbruksmark behövs en helhetssyn för hela kommunen, den 

frågan hanteras i den pågående revideringen av översiktsplanen.  

Kommunen har lagt vinn om att hitta attraktiva lägen för bostäder i Råneå men 

också i så stor utsträckning som möjligt tagit hänsyn till exempelvis jordbruksmark.  

Kommunen anser att odlingsbar jordmark ska användas restriktivt för bebyggelse 

men bedömer att de två hektar odlingsmark som kan tas i anspråk enbart medför små 

konsekvenser. Det är totalt sett en väldigt begränsad yta som tas i anspråk. Ytan 

ligger i utkanten av odlingslandskapet, direkt angränsande mot befintlig bebyggelse. 

Behovet av bostäder väger tyngre. Förtätningar för att bevara de värden som är 

förknippade med det varierade odlingslandskapet söder om tätorten (vid Heden-

Hägnheden) kommer att finnas kvar.  

 

Riksintressen 

Planens avsnitt om riksintressen bör vidareutvecklas och kompletteras. 

Förutom en redovisning av de riksintresseområden som berörs samt 

beskrivning av de värden som konstituerar dessa så bör det även finnas med 

en kartredovisning med områdenas geografiska omfattning. I Boverkets 

vägledning i frågan anges att kommunen behöver precisera vilka 

riksintressen som ska tillgodoses, var de ligger, hur de avgränsas samt avgör 

vilket intresse som ska gälla om det råder konflikt mellan dem (avvägning.) I 

riktlinjer eller rekommendationer anges vidare vilken hänsyn som ska tas till 

exempel när det gäller detaljlokalisering och utformning av nya byggnader. 

I Råneå finns Natura 2000 området Råneå älv, dit hör förutom själva älven 

även biflöden och Rånträsket. Det är viktigt att kommunen även beaktar 

indirekt påverkan på Natura 2000 området. För verksamheter eller åtgärder 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde (både 

indirekt och direkt) krävs tillstånd enligt 7 kap 28 § miljöbalken. 

Kommentar:  

Avsnittet om riksintressen har omarbetats med förtydligande med riksintressenas 

olika värden fr Råneå och utvecklingsplanens påverkan på dessa värden. 

 

Miljökvalitetsnormer 

Det är positivt om planeringen av avlopps- och dagvattenledningsnät sker så 

att vattenkvaliteten i de omgivande vattenförekomsterna kan förbättras. Om 

reningsverket ska ta emot betydligt fler invånares avlopp behöver renings-

kapaciteten förbättras. Det finns en ökande trend av övergödnings-

indikatorerna i växtplanktonsamhället med stor risk att miljökvalitetsnormen 

snart överskrids i Rånefjärden enligt Umeå Marina Forskningscentrum som 

analyserat tidsserien från miljöövervakningen. Rånefjärden är Natura 2000-

område. Rånefjärden är även referensområde för miljöövervakning, vilket 
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betyder att det förutsätts att mänsklig påverkan är låg jämfört med 

recipientområden. 

Kommentar:  

Reningsverket i Råneå är idag dimensionerat för ca 3800 personer. Idag är ca 2000 

personer anslutna vilket innebär att det finns en möjlighet att ansluta fler. 

Tillskottsvatten/inläckage på ledningsnätet gör att reningsverket periodvis belastas i 

onödan. Ett långsiktigt, strategiskt arbete pågår för att minska inläckaget och därmed 

klara de reningskrav som ställs på reningsverket via gällande tillstånd. 

Verksamhetsområde för dricks- och spillvatten utökas till de planerade områdena. 

Enligt gjord MKB förväntas statusen för vattenförekomster inte försämras, snarare 

förbättras.  

 

Hälsa, säkerhet och risker 

Länsstyrelsen anser att geotekniska riskfaktorer (ras, skred, erosion) alltid 

behöver finnas med i en översiktsplan då dessa utgör viktiga utgångspunkter 

vid strategiska val för mark- och vattenanvändning. Kommunen har berört 

frågorna till viss del i MKB men frågorna bör få ett större utrymme i planen. 

Länsstyrelsen saknar bland annat det underlag som kommunen bygger sitt 

ställningstagande på. En översiktlig värdering kan göras utifrån bland annat 

topografiska kartan och geologiska kartan. Kommunen kan även redovisa 

den bedömning som kommunen har erhållit av geotekniker. SMHI har 

även gjort beräkningar för Råneälvens avrinningsområde beträffande 

förändringar av tillrinning, givet klimatförändringar. Med hjälp av dessa kan 

relativt goda skattningar göras avseende risker för ökade flöden och 

översvämning. 

För det utpekade utbyggnadsområdet Västibyn anger kommunen att 

geotekniska markundersökningar ska ske i samband med framtagande av 

detaljplan. Ställningstagandet väcker frågan hur kommunen ställer sig till 

den övriga bebyggelseutvecklingen i området? Länsstyrelsen anser att en 

detaljplan alltid ska innefatta en tydlig redovisning av markens lämplighet, 

bland annat avseende erosion, skred och ras. I en översiktsplan bör 

översvämningskänsliga områden pekas ut, vilket kommunen också har gjort 

genom redovisning på karta. Det som inte framkommer av planen är 

riktlinjer eller anpassningsåtgärder för de områden som kan komma att 

översvämmas. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver vara mycket 

restriktiv med att tillåta ny bebyggelse i sådana områden. 

Länsstyrelsen vill även framhålla vikten av att vid prövning av markens 

lämplighet för avsett planändamål bör utgångspunkter vara livslängden hos 

bebyggelse, anläggningar etc. och därför behöver förväntade effekter av ett 

förändrat klimat också beaktas. Enligt vad Länsstyrelsen erfar finns för 
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Råneå problematik kopplat till Råneälven och de förändrade/ökade flöden 

som prognosticerats till följd av klimatförändringar. 

Länsstyrelsen kan även göra kommunen uppmärksam på den utredning som 

utförts av SGI 1996 och som kompletterats i ett senare skede(2010). 

Utbredningsområdet inryms i utvecklingsplanens område. Utrednings-

resultat finns att tillgå via Länsstyrelsens WebbGIS. Kartbild och kommentar 

från utredning bifogas yttrandet. 

Kommentar:  

Ingen geoteknisk undersökning har gjorts. Varken lutningar eller jordarter inom 

utvecklingsplanens avgränsningsområde tyder på någon risk för ras och skred. Men 

djupare undersökningar görs i fortsatt planarbete och det är inte enbart för Västibyn 

utan för samtliga utvecklingsområdet. Riktlinjen och rekommendationen för 

Västibyn är borttagen då givetvis frågan om risker för ras och skred alltid utreds vid 

detaljplaneläggning. 

 

Risk för höga flöden och översvämningar är med i hänsynskartan. Kommunen har 

efter synpunkter som kommit fram beslutat att ta bort Olovsvägen som 

utvecklingsområde eftersom det ligger inom riskområde för översvämningar vid 

extrema vattenstånd, +6 meter över normalvattenstånd. Extremvattennivån finns 

angiven i hänsynskartan och riktlinjer och rekommendationer för att beakta höga 

vattenstånd är infört. Den utredning som gjorts av SGI som hänvisas till omfattar 

inte de utvecklingsområden kommunen har pekat ut. 

 

Utvecklingsplanen kompletteras med en ingress till Områdesvisa riktlinjer och 

rekommendationer som beskriver ställningstaganden som gjorts. 

 

 

Strandskydd 

Kommunen har föreslagit utbyggnadsområden på mark som omfattas av 

strandskydd. Som särskilt skäl för ett upphävande anger kommunen att 

bostäder är ett stort allmänt intresse. Länsstyrelsen tolkar det som att 

kommunen åberopar 7 kap 18 § punkten 5 miljöbalken. Ett angeläget intresse 

kan vara åtgärder som tillgodoser kommunens behov av tätortsutveckling 

och som ger långsiktiga fördelar för ett samhälle. Om intresset, exempelvis 

behovet av bostäder, kan tillgodoses utanför strandskyddsområden så ska ett 

upphävande av strandskyddet inte medges. Kommunen behöver därför i 

kommande detaljplanearbete även motivera varför bebyggelsen inte kan 

lokaliseras på annan plats som inte omfattas av strandskydd. Kommunen 

behöver även visa att den nya bebyggelsen inte påtagligt försämrar 

allmänhetens tillträde till området och att växt- och djurlivet inte påverkas 

påtagligt. Vid planering av strandnära bebyggelse är det viktigt att bibehålla 
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ekologiskt funktionella kantzoner. Dessa är viktiga för sjöarna och 

vattendragen, men fungerar också som spridningskorridorer i landskapet för 

landlevande djur och insekter och utgör en del i vas om går under 

benämningen grön infrastruktur som också är viktigt att ta hänsyn till vid 

planeringen. 

Kommentar: 

Tas med i kommande detaljplanearbete. 

 

Underliggande utredningar 

En översiktsplan bör vara tydlig och välunderbyggd. Därför anser 

Länsstyrelsen det vara en brist att kommunen väljer att skjuta fram 

utredningar, av betydelse för lämplighetsbedömningen, till efterföljande 

plan- och bygglovsprövningar såsom inventering av kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader, geotekniska förutsättningar, utredning av 

naturvärden, dricksvattenförsörjning osv. Utredningarna kan ha en 

detaljeringsgrad som är anpassad till planens strategiska karaktär. 

Länsstyrelsen anser vidare att hänvisningarna om fortsatt läsning i MKB:n 

bör undvikas. En MKB utgör en underliggande utredning till planen vars 

resultat tydligt ska framkomma i själva planen. Det ska bland annat 

framkomma tydligt på vilket sätt MKB-utredningen har påverkat planens 

utformning utifrån de valda miljöaspekterna (s 8 MKB:n) såsom 

riksintressen, Råneå älv inklusive strandzoner, luftkvalitet och 

klimatpåverkan osv. 

Kommentar:  

Kommunen väljer att färdigställa utvecklingsplanen trots att utredningar inte är 

färdiga eller gjorda. Några utredningar pågår dock parallellt som till exempel 

dricksvattenförsörjning och spillvatten och inläckage. Kommunen väljer detta för att 

inte försena arbetet med utvecklingsplanen. Planen är viktig för utvecklingen av 

Råneå som helhet och därmed också ett stöd för omkringliggande byar. I dagsläget är 

det oklart hur stort intresse det finns för nybyggnation och därför väljer kommunen 

att göra undersökningar när behov uppstår. 

Hänvisningen till MKB:n är borttagen. Åtgärder som föreslås i MKB har studerats 

och är inarbetade i riktlinjer och rekommendationer i de områdesvisa 

rekommendationerna. Detta som stöd för fortsatt planering och bygglovshantering. 

Exempelvis är fornlämningarna beskrivna.  

 

Klimatanpassning 

Vid planering ska hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempelvis förväntas 

lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra vatten-

drag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. 
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Länsstyrelsen anser därför att planen i högre grad bör belysa klimat-

förändringarna och hantering av dessa. Länsstyrelsen vill i detta 

sammanhang lyfta fram de riktlinjer som Luleå kommun fastställt för 

klimatanpassning som bland annat tar upp hanteringen av dagvatten och 

system för dricksvatten och avlopp. Kommuner kan med fördel arbeta in 

dessa i planen. 

Kommentar:  

I avsnittet Klimat, energi och tekniska anläggningar har nya riktlinjer och 

rekommendationer lyfts in. Det gäller hantering av dagvatten och system för dricks- 

och spillvatten. Dessutom att trygghetsboende, omsorgsboende mm ska förses med 

anordningar för att undvika höga temperaturer inomhus. Utomhusmiljöer ska kunna 

erbjuda platser med skugga och svalka, detta från kommunens klimatriktlinjer. 

Säkerhetsnivå för bebyggelse med hänsyn till höga vattenflöden är infört.  
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Synpunkter från medborgare via webb eller samrådsmöte 
Webb/möte Barn och unga Arbete, hälsa och trygghet Kommentar 

Mina synpunkter rör s 11 fjärde punkten som lyder "Biblioteket ska genomföra läsfrämjande insatser med 
särskilt fokus på barn och unga med annat modermål än svenska, t ex genom lättlästa cafeer. (KULT kort 
sikt)". Sedan oktober 2015 tillbaka jobbar jag på Råneå bibliotek och har ansvar för barn-och 
ungdomsverksamhet. Vi är bara 2 anställda på Råneå bibliotek, om man bortser frän den 
personalförstärkning som vi har fått under 2017 1 dag i veckan från en av Stadsbibliotekets personal. Min 
kollega har ansvar för vuxenverksamhet, och jag har ansvar för allt inom barn- och ungdomsverksamhet (ålder 
0-19). Jag ger den här bakgrund så att ni kan sätta in mitt svar i rätt kontext. Den här fjärde punkten ger en 
missvisande bild av Råneå biblioteks verksamhet. För det första har vi lättlästa bokcafeer för vuxna, inte för 
barn och ungdomar. Jag har fått önskemål, som jag har vidarebefordrat till mina chefer, frän ungdomar om att 
anordna spräkcafeer på engelska, men för att kunna genomföra detta måste vi fä betydanade
personalförstärkningar i Råneå. Det finns inte utrymme för det så som det ser ut nu personalmässigt i Råneå. 
En sådan insats skulle verkligen främja det interkulturella arbetet då det skulle vända sig (och önskemål har
kommit frän) såväl de som har svenska som modersmål och de som har andra språk som modersmål. 
Samtliga ungdomar - oavsett modersmål-kunde träffas i ett språkcafe på engelska med anledning av ett
gemensamt intresse/behov och utvecklas kring samtalet om litteratur och språk tillsammans. Målet, så som
det står i vår styrkort, är att främja interkulturalitet-alltså att aktivt uppmuntra till att olika grupper i samhället
träffas, lär av varandra och tar intryck och bli påverkade av varandra. Alltså ett omsesidigt utveckling och 
påverkan där alla blir berikade och där ingen grupp ses som överlägsen en annan. Men, som sagt, vår 
personalsituation i dag i Råneå tillåter inte detta. Det som biblioteket i Råneå erbjuder barn och unga och som 
vi kommer fortsätta utveckla är läsfrämjande insatser för alla oavsett modersmål och bakgrund. Barn- och 
ungdomsverksamhet i Råneå präglas av ett interkulturellt förhållningssätt där inkludering betonas och där ett
ständigt strävan görs för att främja möten kring böcker, berättande och språk för alla de många olika unga
människor som bor i Råneå med omnejd. Bibliotek har, och utvecklar ständigt vidare, en medvetenhet kring 

Webb det rikedom som de många olika språk innebär för Råneå för omnejd.

Forts ... Bland de cirka 30 modersmål som finns bland våra unga invånare finns allt frän farsi till finska, sorani 
till lule- och nordsamiska, meänkieli till engelska, dari till franska, thailändska till kinesiska till spanska till 
bulgariska till georgiska osv. Vi strävar att belysa för samtliga invånare att våra många språk är ett stort 
rikedom som vi har. Det är ju ett sätt att främja känsla av "tillsammans-skapet" bland alla invånare i ett 
samhälle och det är det som biblioteket strävar efter. De läsfrämjande insatser för alla barn och unga som Barn och unga (förstärkt skrivelse) punkt 4: 
Råneå bibliotek redan gör och ämnar att utveckla är en omfattande utbud av sagostunder för föreskolebarn, Biblioteket ska genomföra läsfrämjande 
sago- och rimstund samt språkutvecklingssamtal för de allra yngsta barnen och deras vuxna, boktips- och insatsser för alla med annat modersmål än 
diskussionsträffar för låg-, mellan- och högstadiebarn, någon skriwerkstad för högstadiebarn, svenska t ex genom bokcafeer - särskilt 
familjefilmvisningar med bokutställning, filmvisning med bokutställning och diskussion för högstadie- och fokus ska ges barn och unga. Fler med 
gymnasieungdomar i samarbete med fritidsgården och Råneå församling, bokprat för FSK-AK 9, svenska som modersmål bör ges möjlighet 

Webb temainriktade bokpäser för FSK-AK 9, sexårsvisningar med boklekar och sagostund för FSK. att delta. I övrigt verksamhets-fråga. 
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Forts .. .Dessutom jobbar Råneå biblioteket mycket med bokdepositioner och lån till enstaka unga (och även 
köper in ett begränsat eget bestånd) av böcker på språk förutom svenska. Jag har utvecklar ett samarbete 
med modersmålslärare på Råneskolan. Det är av största vikt för det interkulturella arbetet att vi på Råneå 
bibliotek erbjuder och utvecklar läsfrämjande aktiviteter och satsningar som är öppna för alla barn oavsett Barn och unga (förstärkt skrivelse) punkt 4: 
modersmål. Detta är ett viktigt led i att uppmuntra unga att upptäcka litteratur och konst (i bilderboksform) från Biblioteket ska genomföra läsfrämjande 
hela världen. Detta i sin tur förstärker språkinlärning och läsglädje för alla unga Råneå invånare. Och sist, insatsser för alla med annat modersmål än 
men långt ifrån minst, kan unga Räneåbor lär känna varandra bättre och tar intryck och lär av varandra när de svenska t ex genom bokcafeer - särskilt 
samlas kring läsupplevelser som Råneå bibliotek är mån om att aktivt bjuda in alla till.Rent konkret skulle man fokus ska ges barn och unga. Fler med 
kunna omformulera punkt fyra till någonting i stil med "Biblioteket ska genomföra inkluderande läsfrämjande svenska som modersmål bör ges möjlighet 

Webb insatser som tar till vara det rikedom som områdets många språk innebär." att delta. I övrigt verksamhetsfråga. 

Oklart om fortlevnad med tanke på att 
En bra skola är en av de viktigaste punkterna för att få inflyttning av barnfamiljer till Råneå. Viktigt att planen omfattar 20 år. Därför tas den inte 

Webb badhuset blir kvar . Bra förslag med 

En bra skola är en av de viktigaste punkterna för att få inflyttning av barnfamiljer till Råneå. Viktigt att Ingen specifik inriktning på kulturskolans 
badhuset blir kvar . En viktig del i förslaget är att kulturskolan prioriterar Råneå. De bör inrikta sig på projekt beskrivs eftersom det är en 

Webb integrationsprojekt då det är en viktig del för Råneås tillväxt. verksamhetsfråga 

Nova gymmet är kanske den mest 
hälsofrämjande som hänt Råneå på senare är. 
Viktigt att ha kvar vårdcentralen och då särskilt 
med tanke på invandrare och äldre ( vet att det 

Webb är en regionfråga) Kommunen kan inte själv besluta i frågorna 

Oklart om fortlevnad med tanke på att 
planen omfattar 20 år. Därför tas den inte 

Samråd 9/5 Saknar att badhuset inte nämnts i planen. med 

Elljusspåret saknas i utvecklingsplanen, 
Rånepoolen, ridanläggning och idrottsplats 

Samråd 9/5 nämns. Elljusspår infört i utvecklingsplanen 

Ta in vikarier från centrala Luleå till Råneå för 
att få pedagoger och vikarier att välja 
samhällen utanför att arbeta i . Ge t ex lön för 

Samråd 9/5 hela arbetsdagen t ex Luleå-Råneå tor Verksamhetsfråga 

Barn och unga (förstärkt skrivelse) punkt 4: Biblioteket ska genomföra läsfrämjande insatsser för alla med 
annat modersmål än svenska t ex genom lättlästa cafeer - särskilt fokus ska ges barn och unga. Fler med 

Samråd 9/5 svenska som modersmål bör ges möjlighet att delta. Andras enligt uppgift 
Samråd 9/5 Mindre klasser - mer resurser till skolan Verksamhetsfräga 

Samråd 9/5 Fördjupat arbete med värdegrunden - arbeta fram tydliga rutiner - nolltolerans mot kränkningar och mobbing Verksamhetsfråga 

Mer resurser i klassrummet för att möta upp: - Svaga elever - elever med diagnoser - ökad psykisk ohälsa 
Samråd 9/5 bland elever - Socioekonomi Verksamhetsfråga 

Det är ingen rangordning på det som står i 
utvecklingsplanen. Grundskola är ett 

Samråd 9/5 Förskola och grundskola ska finnas i Råneå ska flyttas överst. Förskola t o m är 9 ska det stå. vedertaget begrepp. Andras inte 
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Webb/möte Barn och unQa Arbete, hälsa och trvQQhet Kommentar 
Finns delvis med i utvecklingsplanen, är i 

Samråd 9/5 Luleå kommun - likvärdig skola. Råneåelever ska få ta del av kultur och föreläsningar i Luleå samt idrott. genomförtandet en verksamhetsfråga 

Utlokalisering av kommunala arbeten pågår 

och minst tio flyttas från Luleå till Råneå och 

är infört i utvecklingsplanen, utredning för 

mötesplats för unga med placering i 

centrala Luleå pågår, fritidsgård i Råneå, 
Utlokalisering av kommunala jobb/verksamheter. 1. Utveckla verksamheter för unga typ Fryshuset 2. Meka, mek, konst, kultur finns redan nämnt 

Samråd 9/5 konst, kultur, musik Utvecklingsplanen 

Arbete påbörjat. Beslut om minst tio jobb 

flyttar från Luleå till Råneå. Införs som 

Samråd 9/5 Flytta ut kommunala verksamheter från staden till Råneå information i utvecklingsplanen. 
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Webb/möte Demokrati Mötesplatser Kommentar 

Medborgarkontoret jätteviktigt särskilt för 
utlandsfödd och äldre. lnformation därifrån 
borde skickas ut till hushållen ett par 
gånger per år då alla inte söker information 

WEBB via internet. Verksamhetsfråga 

WEBB Bra förslag. 

Ny riktlinje/rekommendation sätts in "Utveckla 
kunskap om medborgarbudget, utse 
obJekUområde och inför försök med 

Samråd 9/5 Tunt material kring demokratifrågor. medborgarbudget" 

Vi!! att politiker pratar mer om framtiden och 
inte pajkasta på varann, vad som är gjort 
och inte gjort. Det behöver bli resultat. Ny riktlinje/rekommendation om att inför 
Unga tappar intresset om de inte ser medborgarbudget på försök är infört i 

Samråd 9/5 resultat. utvecklingsp!anen 

Utvecklingsplanen är inte konkret utan ett 
Samråd 9/5 Vill veta mer konkret hur lösa saker. strategiskt dokument 

Jobba med generationsväxling, skola In 
unga i samhällsutvecklingsfrägor för byn. Se under demokratiavsnittet i UP. I överigt 

Samråd 9/5 Få unga att ta ansvar. verksamhetsfråga 

Vem sitter i områdesgrupper? Vem och hur 
Samråd 9/5 sprider info? verksamhetsfråga 

Ta vara när våra ungdomar säger något, ta 
Samråd 9/5 det på allvar. verksamhetsfrågor 

Ny riktlinje/rekommendation sätts in udner 
demokratiavsnittet "Utveckla kunskap om 
medborgarbudget, utse oblekt/område och inför 

Samråd 9/5 Hur skapa intresse för demokratifrågor? försök med medborgarbudget" 

Samråd 9/5 I byarna gör de massor. Är vi för stora? 

Samarbete och samverkan krävs för att Medborgarkontoret har en roll men även hela 
Samråd 9/5 orka. Bygga närverk. samhället. 

Samråd 9/5 Behövs en blandning av åldersgrupper. 

Politiker som kommer och pratar med Att föra medborgardialoger finns med under 
Samråd 9/5 ungdomar. demokratiavsnittet 
Samråd 9/5 Det är sä stort utbud idag. 

Om initiativ och vilja finns så är MBK ett bra 
Samråd 9/5 ställe. Medborgarkontoret är med i UP 

Vi äldre bromsar nog utvecklingen lite och 
då kommer inte yngre in. Det gäller att se 
över de kulturella gränserna mellan 

Samråd 9/5 föreningarna och samverka. 
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Webb/möte Demokrati Mötesplatser Kommentar 

Svårare med ett större samhälle - måste 
Samråd 9/5 bygga samhörighet. 

Samråd 9/5 MBK skulle vara en sådan punkt från början. Medborgarkontoret är med i UP 

I Vitå mer sammahållning - mindre by, svårare i Råneå som större 
samhälle. I Råneå finns föreningar o::h olika intresseområdesgrupper. De 
behöver samverka. Bra fungerande c,mrådesgrupper, men kopplingarna Samarbete är avgörande men det blir en hur-

Samråd 9/5 finns inte fu!!t ut. fråga som inte tas med i UP 

En fråga för ungdomar att driva vidare. Hanteras 
Samråd 9/5 Ungdomarna vill ha en crossbana. inte i UP 
Samråd 9/5 Andholmen fint, men många rum har inte så många sovplatser. Utveckling av Andholmen finns med i UP. 

Medborgarkontoret kan vara ansvari!�t och gå ut till barn och ungdomar i 
ett rådslag - vad vill barn och ungdomar ha i Råneå - aktiviteter, kultur 

Samråd 9/5 mm. finns redan i UP, avsnittet demokrati 

Fritidsgård finns i Råneå, en mötesplats för 
Samråd 9/5 Bygg ett »Fryshus" och lät de unga medborgarna ha ordet. unga utreds med placering i centrala Luleå 

Nytt hus finns inte i planeringen. Ny punkt om 
"Aktivit arbete för samnyttjande och utveckling 

Samråd 9/5 Ett Folkets Hus i Råneå. I byarna finns lokaler för större sällskap. av kommunala lokaler som mötesplatser. 

Utvecklingplanen ger förutsättningar men hur 
Samråd 9/5 Stärka samhörigheten där alla är med och stärker »vi känslan". detta ska ske är en verksamhetsfråga. 
Samråd 9/5 Råneå marknad är ett stort evenemang. 

Samråd 9/5 Föreningsdagen. 

Samråd 9/5 Har varit danser i sporthallen. 

Det gäller att man också går på evenemangen och handlar lokalt. Gå på 
Samråd 9/5 badhuset, låna på biblioteket. 

Samråd 9/5 Digitaliseringen, möbler osv. har tag:t över. 

Samråd 9/5 Solrummet till MBH för att locka fler att använda. verksamhetsfräga 

Samråd 9/5 Digital bio som i Gunnarsbyn. Måste finnas eldsjälar. Digital bio finns med, arbete pägär kring det. 

Samråd 9/5 Måste finnas generationsväxling i föreningarna. 
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Webb/möte Bebvaaelse - tät struktur Bebvaaelse - ales struktur Bebvaaelse- arbetsplatsområden Kommentar 

Viktigt att ta hänsyn till boende i 
arbetsplatsområden. Inte bara spara befintliga 
träd utan även plantera nya så det skyddar 
mot bulter för boende. Även viktigt att det ser 

Webb snyggt ut vid industriomräden. Synpunkterna beaktas i det vidare arbetet 

För stort. Skriver in ändring "Vid förtätning 
och nybyggnation ska utformning vara 
energi- och resurseffektiv." Lagt till: 
Sundsvägen ska ha större tomter med 

Webb Satsa på en Eko-by. möjlighet till odling 

Bra förslag och att man uttalar att Ta!!heden 
och Näset sr<a prioriteras och specifikt 
lägenheter. Dä kan äldre som inte längre vill 
bo i hus flytta och hus blir lediga till familjer 
som vill flytta till Råneå. Lägenheter kan 
också attrahera de som vill flytta föl ett bra 
läge i Råneå. Viktigt också med 
hyreslägenheter då de som fått 
uppehå!lstillstånd inte får län förrän de har fast 
arbete och därför kanske måste flytta från 

Webb Råneå trots att de trivs här. 

Strömsundshemmet. Belysning efter väg och 
på parkeringsplats behövs. Ingen belysning Synpunkten tas med till framtida planering 

Samråd 9/5 idag. Verksamhet pågår stora delar av året. av cykelvägar. 

Belysning på gång- och cykelväg/stig vid 
O!ovsvägen. Se karta. Ansluta den till befintlig Lagt till rekommendation Grönområde: 
gångväg. Sträckningen direkt till skola "Stigen genom Hägnheden rustas upp och 

Samråd 9/5 förskola. kompletteras med belysning." 

Synpunkten tas med till planering vid 
nyproduktion av bostäder. Ny 
rekommendation "Vid nyproduktion 
möjliggöra för odling pä fastigheten. (SBF)" 

Odlingslotter - annat område närmare Ingen ändring av lokaliseringen av 
bebyggelse och därmed skyddat för "objudna od!ingslotterna kommer att göras. Platsen 

Samråd 9/5 besökare" bygger på redan påbörjad satsning. 

Infört nya riktlinjer/rekommendationer i 
FjärNärme? (Södra industriområdet) Strategi utvecklingsplanen till samtliga 

Samråd 9/5 och plan, tidsplan? utvecklingsomräden 

Angöring till arbetsplatsområde södra sker 
från "Sundomvägen" angöring till de andra 

Samråd 9/5 Infart ti!! södra industriområdet, från vilket håll? utvecklingsområdena är också angivet. 
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Webb/möte Grönområde Vattenområde Kommentar 

Bra förslag och att man även kommer 
ihåg "vårvintern" då många utnyttjar 

Webb älven och havet för rekreation. 

I stänet för att upplåta tomter på Olovsvägen på sankt 
område skulle det kunna bli en fin oas där. Förslag 1 är att 
rensa upp/ dika ur den !il!a bäcken som nu är ful[ av sly och 
dy. Ansluta en gångväg till Kärleksstigen genom Hägnheden. 
Göra området som en stor naturpark. Förslag 2 är att dämma 
upp bäcken/bäckarna till området och göra en liten sjö där Olovsvägen är borttaget som 
sjöfåglar kan häcka. Sedan kan man göra på samma sätt utveck!ingsområde. Förslag om 
som i förslag 1 att det blir stigar genom området som gångväg genom Hägninheden finns 
ansluter till Kärleksstigen. Jag tror att genom att göra Råneå redan med. Eventuell naturpark är en 

Webb vackert så blir det lättare att locka folk att bo här. verksamhetsfråga. 

Cykelväg till Kängsön finns med i UP. 
Kärleksstigen görs till sammanhållen 

Kärleksstigen jätteviktig för rekreation och fiske. Fortsättnin9 slinga. Promenader kan göras efter 
ner till Kängsön och campingen med elljus hela vägen. den planerade GC�vägen redan idag, 

Webb Cykelväg där till Kängsön. efter den gamla Kängsövagen 

Grönstruktur är enbart en beskrivning, 
inget anspråk. Kan därför även vara 

Samråd 9/5 Felaktighet: Älvbrinken tomtmark - se karta "Grönstruktur'' på privat mark. 

Området/svackan Ta!!heden värmeverket behöver fräschas 
upp/röjas och sätta ut bänkar etc. Man genar där när man 

Samråd 915 ska till lekparken, park/grönområde. verksamhetsfråga. 

103



Webb/MötE Tekniska anJännninaar Resor Bredband Kommentar 

Trygghet. Det är många som pendlar och 
skjutsar sina barn till skolan. Det i sig gör 
vägen osäker för barn som går själva. önskar 
ett övergångsställe korsningen kungsvägen 
och källsorterings stationen så att barnen 
slipper gå i korsningen och på vägen med bilar 
och bussar, det är dessutom dålig sikt. Barnen 
kommer då ner på cykel vägen på Konsum 
kortsida och kan ta nästa övergångsställe till 
skolan. Hä!sa, många har hund, skulle vara 
trevligt med en inhägnad för hundar där de kan 
släppas !ösa,och en samlingspunkt för 
hundägare, med parkbänk och hundlatrin så verksamhetsfråga ang 

Webb klart. övergångsställe. Nej till hundgård 

Bredband till byar om kommunen vi!! att 
landsbygden skall leva. Varför prioriteras inte 
detta. När telefoni kom till byn = kopparnät var 
det stor utveckling. Nu är det stor avveckling, 
den !illa människan har bara att följa med och UP beskriver vilka byar som 
kan inget göra. Tacksam för svar hur prioriteras. Bredband och 
kommunen skall hålla landsbygden levande landsbygdsutveckling generellt 

Webb med företag etc. och komunikation. haneras inte i utvecklignsplanen. 

Sörsidan finns i det som vi benämnt 
gles bebyggelse och det tillhör tätorten 

Webb Sörsidan räknas väl till Råneå tätort. 
Råneå. Se vidare avgränsning för 
Utvecklingsplan Råneå 

Mycket bra särskilt det om enhetstaxa i 
kommunen. Gång och cykelväg även önskvärt 
till Sörsidan,Sand!åvägskä!et, 
Mjöfjärdsvägskälet. Trafikfarlig väg från OK Finns med i generell riktlinje om att det 
samt bra med tanke på sommargästerna i ska finnas gena och trafiksäkra ge-

Webb Mjöfjärden. vägar. Vägen ägs av Trafikverket. 
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Webb/Möte Tekniska anläm:inin!:lar Resor Bredband Kommentar 

Försvåra/förhindra genomfartstrafik efter 
Hägnhedsvägen. Vägen används av många 
gående och cyklister. Genomfartstrafiken är 
mycket stor. Trottoaren används som en del av 
vägen när bilar ska mötas efter vägen. 
Sträckan av Hägnhedsvägen mellan 
Kängsövägen och Soldatvägen genomgår en 
generationsväxling, så flera barnfamiljer bor 
numera längs vägen. Jag har själv bott invid 
denna väg sedan 1980 kan själv se hur trafiken 
ökat. En bidragande orsak till genomfartstrafik 
är den öppning som finns in från 
Niemiselsvägen. Denna gör att trafik som ska 
följa Torggatan in och ut till Råneå väljer att 
åka in i Råneå via Hägnhedsvägen. Sommartid Verksamhetsfrågor. Trafikmätning har 
ökar trafiken ytterligare, då även de som ska till gjorts efter Hägnhedsvägen under 

Webb och frän Kängsön kommer via Hägnhedsvägen sommaren 2017 som del i utredning. 

Skoterleder. Förslag att skoterklubben skulle Verksamhetsfräga, samarbete sker 
utreda om vilka gator som skulle kunna med skoterklubbar då skoterleder tas 

Samråd 9/5 användas. fram 

Samråd 9/5 Skateboard park i anslutning till idrottsplatsen? Verksamhetsfråga 

Samråd 9/5 östra - bra placering nära E4. 

Transporter sker utifrån transportbolagens tider 
(Schenker transport) (tis/torsdag till Råneå). Verksamhetsfråga för 

Samråd 9/5 Anlämningsplats vid E4 (östra industriområdet). landsbygdsutveckling 

Diskuterat detta men vi anser att vi fått 
Värmeverket flyttas till norra industriområdet. ut lagon mängd mark för bostäder med 
Bygg bostäder vid nuvarande värmeverkets tanke på den utveckling som är i 

Samråd 9/5 tomt. Bra tomtmark. Råneå 

Oklart vad som avses. Större tomter 
Hästhållning - stora tomter vid Hägn heden mot vid Sundsvägen är föreslaget främst 

Samråd 9/5 ridhuset med ridvägar. för odlingsmöjligheter 

Bygglovshantering styrs av Plan- och 
bygglagen. Kommunen har en 
ambition att handlägga 

Bygglov förenklas i Råneå (landsbyggden) med bygglovsärenden så skyndsamt som 
Samråd 9/5 enklare förfaranden i synerhet för företagen. möjligt 
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Webb/Möte Tekniska anläqgningar Resor Bredband Kommentar 
Industrihus/hotell på industriområdet byggd av Utvecklingsplanen pekar ut tre olika 
kommunen. Tekniska anläggningar, energi och arbetsplatsområden. Inget 

Samråd 9/5 klimat. industrihus/hotell är inplanerat. 

Beroende på expolateringar i Råneå 
kommer kommunalt vatten eventuellt 

Samråd 9/5 Kommunalt vatten till Hägnhedsvägen byggas ut åt det hållet 

• Ordentlig vattentäkt istället för Andträsket. Utredning pågår under 2017 för att ta 
Samråd 9/5 Rörbäck eller direkt från Luleå som alternativ. fram ett bättre drickvatten till Råneå 

Finns delvis redan idag, UP Råneå 
Samråd 9/5 Anropstyrd kollektivtrafik anger att utredning ska göras 

Finns delvis, UP Råneå anger att 
Samråd 9/5 Bra anpassade busstider utredning ska göras 

Bygg i Jämtön och Vitå där det finns Utvecklingsplanen omfattar Råneå 
Samråd 9/5 kommunala tomter tätort 

Frågan inte aktuell. Det är känt om 
behov av arbetsplatser i Råneå och 
därför har riktlinjer och 

Batterifabriken eller delar av den kan förläggas i rekommendatioenr kring detta lyfts in i 
Samråd 9/5 Råneå. UP 

Bredband i form av fiber: viktigt att det finns till 
alla som vill ha stöd från kommun för att alla 

Samråd 9/5 ska få bredband. Bredband finns med i UP 

Kvällsbussen behöver marknadsföras, 1 är på 
prov - Saknas pengar för marknadsföring -
Statistik hur många använder - Finns bara info 
på L TN:s hemsida, man måste veta att söka 
på linje 223. - Många resande frän och till 
Hällbacken och Bensbyn -Även om man bor i 
Jämtön kan man hämta från Råneå närmare 

Samråd 9/5 än Luleå verksamhetsfråga 

Enhetstaxa för hela kommunen - viktigt. Ett Ingår som en riktlinje/rekommendation 
Samråd 9/5 kort för resa med både LL T och L TN. iUP 

Gamla allmänna vägar till Strömsund, Böle, 
Kängsön bör kunna användas för GC-trafik. 

Samråd 9/5 
Finns även gamla vägar bortanför dessa buar 
som bör kunna användas för GC. Ingår i UP 

Utreda lämplig kollektivtrafik för alla typer av 

Samråd 9/5 
resor, även skolresor och fritidsresor, 
kulturutbyte. ingår i UP 

Ingår i UP om att utredning ska göra i 
Samråd 9/5 Anropsstyrd trafik marknadsföra bättre. överigt verksamhetsfräga 
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Webb/Möte Tekniska anläggningar Resor Bredband Kommentar 
Niemisel - Råneå bättre möjlighet resa över 

Samråd 9/5 dagen för att handla. verksamhetsfråga 
Busstation stängd för ofta. Dålig kontroll av 
"buset" på grund av stationens placering -
ingen ser vad man gör där. Öppna upp mot 

Samråd 9/5 andra verksamheter. verksamhetsfråga 
Bättre reseplanerare som kombinerar olika 
resemöjligheter. även anropsstyrd trafik ska Ingår i UP om att utredning ska göra i 

Samråd 9/5 synas. överigt verksamhetsfräga 

Samråd 9/5 Mindre stelbent reglemente kring skolskjuts verksamhetsfräga 

Hägnhedsvägen är smal - skapa en gång- och verksamhetsfråga, (Trafikräkning gjord 
Samråd 9/5 cykelväg? sommaren 2017.) 
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Webb/möte Centrumområdet Näset Kommentar 

Webb Bra Bra 

Samråd 9/5 Felaktigt om angöring till Näset (Klapphällsstigen). Ändrat till Ängsvägen 

Beakta hyresnivåer vid nybyggnationer så att fler kan ha råd att 

Samråd 9/5 bo. Blir aktuellt då någon bygger 

Samråd 9/5 Tandläkarmottagning någon dag i veckan. Regionens ansvar 

oklart om badhuset med tanke på att planen 

Samråd 9/5 Badhuset måste rustas och bli kvar. ska gälla på 20 års sikt 

Samråd 9/5 Fler avlastningsplatser för äldre. verksamhetsfråga 

Samråd 9/5 Bättre marknadsföring av Råneå. ingår i UP 

Samråd 9/5 Fler lekplatser och upprusta de befintliga. Lekplatser finns redan i UP 

Samråd 9/5 Anlägga en boulebana nära fritidsgården. Verksamhetsfråga 

Samråd 9/5 Blanda generationers intressen vid planering av insatser. Verksamhetsfråga 

Utveckling av Andholmen är med i 
Samråd 9/5 Bed and breakfast på Andholmen. utvecklingsplanen 

Samråd 9/5 Marknadsföra de natursköna tomterna nära vatten. ingår i utvecklingsplanen 

Samråd 9/5 Möjliggöra nybyggnation - stimulera. ingår i utvecklingsplanen 

Tidplanen för hela utvecklingsplanen är 20 är. 
När de olika insatserna ska göras bestäms av 

Samråd 9/5 Tydlig tidsplan/etapper. 
respektive nämnd som ansvarar för 
genomförandet. 

övergångställe Kängsövägen 3, mot lilla butiken, 
Samråd 9/5 nu! Verksamhetsfråga 

Ny riktlinje/rekommendation om att aktivt 

Samråd 9/5 Samlingslokal modell större tex till dans. 
arbeta för att kommunala lokaler används som 
mötesplatser. 

Samråd 9/5 Tidsplan för övernattningsmöjligheter {hotell). Kommunen bygger inga hotell 

Information om bygg nationer kommer när det 
Bättre information om de kommande är aktuellt att bygga. Först gäller det att det 

Samråd 9/5 bygg nationerna. finns några som bygger. 

Knutpunkten finns nära E4 och ingen ändring 
Samråd 9/5 Knutpunkt Norrbotniabanan närmare centrum. görs i utvecklingsplanen. 

Uppgifter om fjärrvärme har lagts in i 
Erbjuda fjärrvärme vid nybyggnation. utvecklingsplanen 

Infört i Up att större tomter kan planeras vid 
Samråd 9/5 Möjlighet till större tomter (odling mm). Sundsvägen. 
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Webb/möte Tallheden västra Västibyn Kommentar 

Webb Bra 

Lägre prioritet än Tallheden och Näset men högre än Olovsvägen och Olovsvägen är nu borttaget som 
Webb Sundsvägen. utvecklingsområde 

Bor i Västibyn, i vinkeln (Älvbrinken + elljusspår) är det inte privat Utpekade områden omfattar även privata 
Samråd 9/5 mark? fastigheter 

Samråd 9/5 Gamla E4:an som cykelväg till Strömsund Ingår i UP Råneå 

Samråd 9/5 Pensionärer i husen i Västibyn, vore trevligt med barnfamiljer där 

Cykelvägar till Böle och Strömsund. Cykelväg till Böle, gamla vägen 
Samråd 9/5 går ju halwägs Ingår i UP Råneå 

Lindströms har jobbat bra och rustat gamla hus + bevarat utseendet t 
Samråd 9/5 ex Fridhems 

Samråd 9/5 Så bra att det byggs, är en förutsättning för att växa 

Samråd 9/5 Det har byggts på senare är 

Apropå bussen: kan inte skolbussen gå halv åtta. tre fulla bussar går Utredning om kommunikationer finns med 
07.10, kan man inte senarelägga och att några går 07.30 eftersom som riktlinje/rekommendation, i övrigt 

Samråd 9/5 skolan börjar kl 08.15 verksamhetsfräga 

Väldigt bra utbud för ungdomar. Kvaliteter i byn som få orter i 
Norrbotten har och det förtjänas att lyftas. Service på 1,5 km avstånd, 

Samråd 9/5 finns allt, behövs ingen till. Rekreationsmöjlighet finns bakom knuten. 

Flerbostadshus kan byggas vid 
Affärsvägen, finns med som utvecklingsdel 

Samråd 9/5 Flerbostadshus ska man bygga i centrum i Områdesvisa rekommendationer Centrum 

Samma pendlingsavstånd till Luleå från Råneå som Luleå till Hertsön. 
Prata tid och inte avstånd, ta fram en karta med pendlingstider 

Samråd 9/5 (Kortare till L TU från Råneå än från Hertsön) ej aktuellt för utvecklingsplanen 

Bästa mötesplatsen i Råneå som finns kvar ligger i Västibyn (PRO:s Ändring i utvecklingsplanen. Vi sätter in en 
lokal) med möjlighet att bygga ut, inte enbart för PRO utan för hela punkt om aktivit arbete för att samnyttja och 
området. Går utmärkt att utöka. Hyror ska vara modesta och utvckla kommunala lokaler som 

Samråd 9/5 ändamålsenliga mötesplatser. 

Cykelväg till Böle (motivering, tunga transporter och trafikolycka med 
Samråd 9/5 dödlig utgång) Ingår redan i utvecklingsplanen 

Samråd 9/5 Projektarbete jättebra 

Samråd 9/5 Kärnpunkten är brist på bostäder, annars finns det allt i Råneå. Ett av utvecklingsplanens huvudsyften 

Samråd 9/5 Vattentäkt; ansluta till älven i stället för Andträsket utredning pågår 
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Webb/möte Tallheden västra Västibyn Kommentar 

Mycket bra förslag att bygga på Västra Tallheden och i 

Västibyn fantastiskt fint område. Likaså bra att bygga 

vid Ställvägen/skolvägen (trygghetsboende) Många 

Samråd 9/5 invandrare skulle gärna stanna här i Råneå. 

Det ryms många höghus, Västra Tallheden, ligger bra 

Samråd 9/5 till och service finns i Råneå 

Samråd 9/5 Sjukvård och tandvård borde finnas för elever Regionens fråga 

Samråd 9/5 Hjärtefråga att utveckla bygdegården i Böle Ingår ej i utvecklingsplan Råneå 

Utvecklingsplanens omfattar Råneå tätort 

som behöver stärkas för att fungera som 
Samråd 9/5 Det finns mycket fina lägen från OK till Prästholm stöd för hela den norra kommundelen. 
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Webb/möte Olovsvägen Sundsväaen Kommentar 
Låg prioritet. Först utnyttja befintliga outbyggda Planlagda och centrumnära är önskvärt att det 

tomter samt se vad omflyttning till sker först men det är intresset att bygga som 

Webb trygghetsboende och prioriterade områden ger. kommer att styra. 

Låg prioritet. Först utnyttja befintliga outbyggda tomter samt se vad 

Webb omflyttning till trygghetsboende och prioriterade områden ger. Olovsvägen borttaget som utvecklingsområde 

Samråd 9/5 Problem med blöt mark, påla husen? Kostnad? Olovsvägen borttaget som utvecklingsområde 

Tidsperspektiven borttagna ur utvecklignsplanen. 

Tidsperspektiv på Sundsvägen/Olovsvägen, kort, medel eller lång När områdena bebyggs beror på intresse av att 

Samråd 9/5 sikt? bygga. 

Hägnhedsvägen, känns smal, man måste kliva åt sidan för bilar. 

Högt trafikerad, smal, osäker, otrygg, mkt dålig belysning. Många 

trafikanter tar den mot E4, närmare och smidigare att ta sig ut. 

Promenadstråk. De vill se lägre hastigheter, separerad gäng/cykel verksamhetsfråga, trafikmätning är gjord 2017 

Samråd 9/5 stråk, bättre belysning. som en del av utredning 

Skolan - barn/ungdomar kommer till Olovsvägens grönområde. 

Samråd 9/5 Isbanan, görs inte varje år? Varför? Finns belysning! Olovsvägen borttaget som utvecklingsområde 

Förstora Tallheden närmare vattnet, högst upp på toppen, 

Samråd 9/5 suterräng hus. Området är förstorat 

Upplevs säkrare och tryggare/trevligare om bebyggelse tillkom, än 

Samråd 9/5 om bara skog. Man vill inte känna sig privat/ensam. Olovsvägen borttaget som utvecklingsomräde 

De utvecklingsområden som föreslås är där 
komkmunen ansett det lämpligt att bygga med 

Samråd 9/5 Området sidan om värmeverket, stort område, utveckla det. tanke på strandskydd, buller mm. 

Om man vill marknadsföra Råneå och tomter etc, var på plats vid 

Samråd 9/5 utebadet Ränepoolen! 

Lagt till nya rekommendationer: "Större tomter 

Hällbarhetstänket generellt UP Råneå, bygga miljövänligt. med möjlighet till odling".och "vid nyproduktion 

självförsörjande hus ex. Råneå kan bli den nya miljöorten i Luleå, möjliggöra för odling inom fastigheten" och 'Vid 

uppvärmning, elstolpar bil mm. Avloppsavskiljare, kan man göra förtätning och nybyggnation ska utformning vara 

ngt redan i hushållet innan det lämnar hushållet? Ekoby? Lät folk energi och resurseffektiv" Social hållbarhet finns 

kunna utveckla sig, kunna odla, ha höns, nytänk för att locka nya med som arbete mm. I övrigt har kommunen ett 

Samråd 9/5 invånare till Råneå. hållbarhetstänk i kommande detaljplanearbete. 

I riktlinjerna för utvecklingsplanen finns inget om hållbarhet, miljö Själva planen bygger på hållbar utveckling med 

Samråd 9/5 osv. social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Bäck genom Hägnheden, dyig slammig, snygga upp, dika ur? 

Snygga upp grönområdet sidan om hälsocentralen, stig, Det är ett grönområde, kan göra så att det finns 

Samråd 9/5 sittmöjligheter, grill? kvaliteter men det är en verksamhetsfråga 

Inget kommunalt vatten/avlopp Sundsvägen Det finns kommunalt vatten och avlopp på 

Samråd 9/5 Olovsvägen. Sundsvägen och Olofsvägen. 
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Webb/möte Olovsvägen Sundsvägen Kommentar 
Skolskjuts Olovsvägen, Sundsvägen? En fick, en 

Samråd 9/5 fick inte verksamhetsfråga 

Vid lediga tomter: Varför så små tomter? Lite 
större tomter, varför inte få köpa två tomter så Vid Sundsvägen kommer större tomter med 
man får plats att bygga mer? Man vill ha plats möjlighet till odling att erbjudas. Idag finns redan 
med garage, friggebod etc. Därför man bor i större tomter lediga för företagande. Övrig 

Samråd 9/5 Råneå, för att kunna få plats till mer. hantering sker i samband med detaljplanering. 

Litet grönområde västra delen av Sundsvägen. 
Många har velat köpa upp men fått nej. Behåll 

Samråd 9/5 den som grönområde! Ändrar och behåller den som grönområde 

Samråd 9/5 Skolgården, dålig lekplats, mkt asfalt. ingår i utvecklingsplanen 

Hellre små lekplatser men fler, ingen lekplats Förslag om lekplaser finns i utvecklingsplanen 

Samråd 9/5 Kummel området (Kummelvägen) och hanteras i fortsatt verksamhetsplanering. 

Sundsvägen likadant, mycket dålig belysning där 
också, många går där också. Ingen 

Samråd 9/5 cykel/gångväg. Vintern superdåligt! verksamhetsfråga 

Kopplingen mellan norra och södra delarna av Ny riktlinje och rekommendation "Gångväg till 
Samråd 9/5 byn, genom Hägnheden, stigen rusta upp! Kärleksstigen ansluts genom Hägnheden." 

Lediga tomter: Erbjuda fjärrvärme, slippa gräva Nya riktlinjer/rekommendationer kring fjärrvärme 
Samråd 9/5 bergvärme, direkt el. är infört till samtliga utvecklingsområden. 

Webb/möte Ovrigt Kommentar 
Onskar att Luleå kommun arbetar för att Folktandvården finns med Ej med i utvecklingsplanen för att det är 

Samråd 9/5 i utvecklingsplanen - den behövs i Råneå. Regionens ansvar 

Bygglovshantering ser enligt Plan- och 
Önskar att företag inom mindre orter som vill köpa tomter eller bygglagen. Kommunens ambition är att 

Samråd 9/5 mark får en förenklad form av bygglovshantering. hanteringen sker så skyndsam som möjligt. 

Luleå som partnerskapskommun med ex Austin (USA) bör lyfta 
och uppmärksamma Råneå med massor av kultur, språk och Marknadsföring av Råneå är med som 

Samråd 9/5 kunskap. riktlinje/rekommendation i utvecklingsplanen 

Pensionärsbostäder i byarna ska användas till pensionärer eller 
Samråd 9/5 unga dvs de som själv vill bosätta sig där. 
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Ärendenr

Kvalitet & samhällsutveckling 2018-01-15
 

2017/850-1.1.1.5
Maria Eriksson

Yttrande till motion om att införa trygghetsvakter i Luleå
Ärendenr 2017/850-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson, Thomas Söderström och Ylva Mjärdell (L) har inlämnat en 
motion om att införa trygghetsvakter i Luleå Kommun enligt den så kallade 
Landskronamodellen.

Den anmälda brottsligheten är lägre i Luleå än riksgenomsnittet och 
invånarna upplever enligt trygghetsmätningar att Luleå är en trygg stad att 
leva och bo i. 

Staben för kvalitet & samhällsutveckling bedömer att insatsen 
trygghetsvärdar enligt Landskronamodellen inte motsvarar de behov vi har i 
Luleå. Istället krävs andra preventiva insatser som bland annat sker inom 
ramen för samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

Beskrivning av ärendet
Den s.k Landskronamodellen med trygghetsvakter uppstod efter en rad 
allvarliga våldsbrott och incidenter i Landskrona under 2016 och 2017. Det 
handlade om misshandel, skottlossning, sprängningar och bränder. Under 
samma period som dessa oroligheter pågick rådde resursbrist hos 
Landskronapolisen som berodde på flera olika faktorer; polisen tvingades 
prioritera resurser till Malmö, gränskontrollerna var fortsatt intensiva efter 
flyktingvågen och polismyndigheten genomgick organisationsförändringar. 
Denna extrema situation ledde till att kommunens beslut att tillsätta 
trygghetsvakter kvällar och nätter, i syfte att öka tryggheten inte att ersätta 
polisens arbete.

Luleås situation kan inte jämföras med den som rådde i Landskrona.
Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har Luleå haft en 
sjunkande utveckling när det gäller anmäld brottslighet men från och med 
2015 har utvecklingen vänt. Trots ökningen från 2015 ligger Luleå under 
riksgenomsnittet när det gäller anmälda brott.

113



LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (3)
Ärendenr

Kvalitet & samhällsutveckling 2018-01-15
 

2017/850-1.1.1.5
Maria Eriksson

Källa: BRÅ

Diagrammet ovan åskådliggör Luleås utveckling avseende anmälda brott de 
senaste åren. Polisens prognos för 2017 är ytterligare en ökning jämfört med 
2016, då antalet anmälda brott var högre än normalt under augusti och 
september.  

De brott som ökat mest under de senaste fem åren är 
 Våldsbrott där våld i offentlig miljö samt våld i nära relation 

tillsammans utgör ca två tredjedelar.
 Hot, kränknings- och frihetsbrott, som bland annat handlar om hot och 

kränkningar på nätet eller sociala media. 
 Stöld och snatteri i butik 
 Skadegörelsebrott 

Undersökningar visar återkommande att Luleås invånare upplever hög 
trygghet i Luleå.  Den senaste trygghetsmätningen som genomfördes 2016 
visar en positiv utveckling, resultatet var ett av de bästa om uppnåtts av 
någon kommun i Sverige. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) genomförde en 
nationell trygghetsundersökning under 2017 som dock inte ger några 
jämförande siffror på lokal nivå, men visar att polisområde Luleå-Boden 
ligger bättre till än riksgenomsnittet när det gäller upplevd trygghet.

Insatsen trygghetsvärdar motsvarar inte de behov vi har i Luleå. 
Kommun och Polis bedömer istället att andra preventiva insatser krävs utifrån 
vår lokala situation. Ett tydligt exempel är den evidensbaserade metoden 
”Ansvarsfull Alkoholservering” där krögare, Polis och kommun samverkar 
för att minska överservering och berusningsdrickande vilket i sin tur påverkar 
våldet. Under de senaste två åren år har insatsen Ansvarsfull 
Alkoholservering inte genomförts, under samma period har våld i offentlig 
miljö ökat enligt polisens statistik.
Ansvarsfull Alkoholservering är en av de aktiviteter som planeras under 2018 
och som utgår från samverkansöverenskommelsen mellan Polis och Luleå 
Kommun. Samverkansöverenskommelsen bygger på lokal statistik och lokala 
förutsättningar.

114



LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 3 (3)
Ärendenr

Kvalitet & samhällsutveckling 2018-01-15
 

2017/850-1.1.1.5
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Beslutsunderlag
 Motion från Thomas Olofsson, Thomas Söderström och Ylva Mjärdell 

(L) KLF Hid 2017.3722
 Protokoll kommunfullmäktige 2017-06-19, §143

Maria Eriksson
Samhällsstrateg folkhälsa

Beslutet skickas till
Thomas Olofsson, Thomas Söderström och Ylva Mjärdell (L) Kvalitet & 
samhällsutveckling.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kommunfullmäktige 2017-06-19

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 143

Motion om att införa trygghetsvakter i Luleå
Ärendenr 2017/850-1.1.1.5

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Thomas Olofsson (L), Thomas Söderström (L) och Ylva Mjärdell (L) har 
inlämnat en motion om att införa trygghetsvakter i Luleå kommun. 
Luleå kommun har tillsammans med polis gjort insatser för att stävja en ökad 
oro och otrygghet i kommunen, men motionärerna anför att polisen på grund 
av bristande resurser inte har lyckats skydda medborgarnas upplevda 
otryggheter. Landskrona har tidigare infört trygghetsvakter som en tillfällig 
åtgärd med gott resultat. 

Trygghetsvakter är ordningsvakter som på uppdrag av kommunen ska finnas 
på de platser där människor rör sig och på de tider som otryggheten är störst. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att införa trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunen till 
dess att vi har en starkare lokal närvaro av polisen. 

Beslutsunderlag
• Motion från Thomas Olofsson (L), Thomas Söderström (L) och Ylva Mjärdell 
(L), KLF Hid 2017.3722

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2018-01-02

 
2017/1699-2.4.3.3

Jan Unga

Yttrande över ansökan om medel till Solanderleden 2018
Ärendenr 2017/1699-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 200 000 kr för Solanderledens 

sträckning inom Luleå kommun 
2. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda 

utgifter. 

Sammanfattning av ärendet
Solanderleden är en vandringsled från Jävre i söder till Luleå Airport i norr. 
Den omfattar ca 220 km färdigställd led. Under hösten 2017 har ledarbeten 
pågått i Luleå kommun. För att färdigställa Solanderledens sträckning inom 
Luleå kommun tillkommer kostnader som inte varit planerade. Totalt 
beräknas de ökade kostnader för ca 12 km förlängning inkluderande relativt 
omfattande spångningsarbeten som är ca 400 meter kosta 200 000 kr. I 
merkostnaderna ingår Skogsstyrelsens arbete med plottning och digitalisering 
av leden.

Solanderleden längs denna sträckning inom Luleå kommun förväntas 
medföra ett tillskott för besöksnäringen. I samverkan med lokalbefolkningen 
och föreningar kommer besöksmål med höga natur-& kulturvärden att 
identifieras och utvecklas med vandringsprodukter, storytelling, evenemang 
som paketeras med hjälp av ett beprövat koncept som utvecklats inom 
projektet för Solanderleden.

Kvalitét & samhällsutvecklingskontoret föreslår att kommunstyrelsen 
tillstyrker bidragsansökan från Piteunika med 200 000 kr för merkostnader för 
Solanderledens sträckning inom Luleå kommun.

Beslutsunderlag
 Ansökan om finansiering 

Jan Unga
Landsbygdsutvecklare

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling, Piteunika ekonomisk förening
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2018-01-04

 
2018/99-2.4.0.1

David Johansson

Införande av internbank
Ärendenr 2018/99-2.4.0.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införa en internbank för Luleå 
kommunkoncern.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande finansverksamhet är organiserad så att de kommunala bolagen 
och kommunen lånar i eget namn och respektive bolagsstyrelse har ett 
självständigt ansvar för bolagets finansiella verksamhet och risker, inom 
ramen för bolagens egna beslutade finanspolicys. Idag finns ingen 
samordning av riskhantering vilket leder till sämre villkor på finansiella 
tjänster och att den övergripande uppföljningen och kontrollen inom Luleå 
kommunkoncern är otillfredsställande.

För att få en effektiv hantering av kommunkoncernens finansfunktion föreslås 
införandet av en internbank. Internbankens uppdrag är att ansvara för Luleå 
kommunkoncernens kapitalförsörjning, erbjuda intern finansiering och 
hantera kommunkoncernens finansiella flöden i syfte att uppnå 
samordningsfördelar och bästa möjliga villkor med en övergripande 
riskhantering på finansiella tjänster. Internbanken representerar 
kommunkoncernen när det gäller finansiella affärer mot den externa 
marknaden. Internbanken ska löpande vidta åtgärder för att säkra att 
kommunkoncernen långsiktigt har tillgång till ändamålsenlig finansiering 
med låg risk till marknadsmässiga villkor. Vidare ska internbanken upprätta 
finansrapporter månadsvis för en god uppföljning och intern kontroll av att 
finanspolicy och regelverk efterlevs.

Internbanken ska vara samlad och organiserad på kommunlednings-
förvaltningens ekonomikontor. Finansfunktionen ska ledas av kommunens 
ekonomichef och benämnas internbank. Internbanken ska samordna 
finansverksamheten både för Luleå kommun och för Luleå Kommunföretag 
AB och dess dotterbolag. I kommunkoncernen inbegrips i detta sammanhang 
de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt bestämmande 
inflytande. Bolag som innefattas av ovan är: Lulebo AB, Luleå Energi AB med 
underliggande bolag, Luleå hamn AB, Luleå lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs 
AB, Lunet samt NFTC 
 
Kommunkoncernens penningflöden ska samlas i ett koncernkontosystem. 
Kommunkoncernens skuldförvaltning och tillgångsförvaltning ska samlas i 
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David Johansson

två olika portföljer, en för Luleå Kommunföretag AB koncernen och en för 
kommunen. Syftet med uppdelningen är att inte skapa värdeöverföringar 
mellan bolagen och kommunen. 

Finansråd
Ett finansråd inrättas för att utveckla policy och riktlinjer, följa utfallet av 
internbankens arbete och skapa transparens i finansverksamheten. 
Finansrådet leds av kommunens ekonomichef och är en rådgivande funktion 
till internbanken. Finansrådet inkluderar kommunens internbank, Luleå 
Kommunföretag AB:s dotterbolags ekonomichefer eller motsvarande. Rådet 
ska träffas minst fyra gånger per år och därutöver vid behov.

Risker
All form av finansiell verksamhet innebär risktagande vilket därför också 
måste accepteras i och för kommunkoncernens finansverksamhet. 
Finansverksamheten ska dock alltid ha som mål att inneha så låg risk som det 
är möjligt. Riskerna ska hanteras genom en aktiv, effektiv och ansvarstagande 
finansförvaltning. Finansförvaltningen sker med offentliga medel och riskerna 
ska därför begränsas. Finansförvaltning kräver dock snabbhet och 
marknadsnärvaro varför delegering av beslutanderätt är nödvändig. 
Uppföljningen av finansverksamheten ska vara frekvent och ambitiöst. 
Redovisningen av finansiella instrument ska följa gällande normgivning. De 
kommunala bolagen ska genom finansrådet ges full insyn.

Organisationen av internbanken ska vara sådan att den ger förutsättningar för 
en god intern kontroll med tillgång till god kompetens. Organisationen ska 
möjliggöra delning av arbetsuppgifter och ansvar.

David Johansson
Redovisningschef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder/förvaltningar och helägda bolag
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David Johansson

Revidering av finansiell policy samt upprättandet av regler 
för finansverksamhet
Ärendenr 2018/100-2.4.0.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad finansiell policy.
2. Regler för finansverksamhet i Luleå kommun och regler för 

finansverksamhet i Luleå Kommunföretag AB:s koncern fastställs.
3. Revideringar av dokumenten Regler för finansverksamhet i Luleå 

kommun samt Regler för finansverksamhet i Luleå kommunföretag 
ABs koncern fastställs framledes av kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att införa en internbank 
föreslås kommunfullmäktige anta tre styrdokument för den finansiella
verksamheten vilka är finansiell policy för Luleå kommun samt regelverk 
rörande finansverksamheten i Luleå kommun och regelverk för Luleå 
Kommunföretag AB.

Den finansiella policyn syftar till att klargöra hur den finansiella 
verksamheten skall bedrivas och hur finansiella risker ska hanteras av 
kommunen och i Luleå Kommunföretags AB:s koncern. Policydokumentet 
innehåller mål och riktlinjer för kommunkoncernens finansverksamhet. Målet 
med finansverksamheten i Luleå kommunkoncern är att: 

 Ha god betalningsberedskap och tillgodose kommunkoncernens 
långsiktiga kapitalbehov

 Sträva efter låga räntekostnader och låg risk i arbetet
 Samordna penningflöden och minimera kommunkoncernens externa       

inlåning
 Effektivt använda kommunkoncernens samlade likvida medel
 Följa och rapportera de finansiella riskerna
 Förbättra avtalsvillkor
 Förbättra internkontroll
 Förbättra finansiell rapportering

Den finansiella policyn anger att det ska finnas en internbank organiserad 
under kommunstyrelsen, inom kommunledningsförvaltningen. Internbanken 
ska ansvara för alla finansiella affärer mot den externa marknaden.
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Policyn beskriver även fördelningen av ansvar och befogenheter mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Luleå kommunföretag ABs 
styrelsen 
Målet med revideringen av policyn samt inrättandet av Luleå kommuns 
internbank är att erhålla en mer övergripande kontroll på de finansiella 
riskerna inom Luleå kommunkoncern, erhålla stordriftsfördelar i form av 
bättre villkor på framtida finansiella transaktioner samt ett minskat behov av 
extern inlåning. 

Inrättandet av en internbank kommer att leda till utökade krav på 
informationsutbyte mellan Luleå kommuns dotterbolag och den inrättade 
internbanken. Med anledning av detta kommer ett finansråd att införas där 
syftet är att hjälpa internbanken i dess arbete samt att ge utrymme för bolagen 
att lyfte frågor och önskemål rörande framtida arbete.

Som ett komplement till den finansiella policyn finns förtydligande 
instruktioner gällande finansverksamheten i ”regler finansverksamhet i Luleå 
kommun” och ”regler finansverksamhet i Luleå Kommunföretag AB”. Dessa 
regelverk föreslås beslutas av kommunfullmäktige i samband med 
införandet men sedan fortsättningsvis vid revideringar av kommunstyrelsen.

Syftet med regelverken är att ange:
 mål och regler för hur Luleå kommunkoncern ska driva sin 

finansverksamhet
 ansvarsfördelning
 hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske
 uppnå en bra samordning av den finansiella hanteringen

och på så vis via stordriftsfördelar och helhetssyn uppnå bästa möjliga 
finansnetto för kommunkoncernen

 de helägda bolagen ska få den service avseende finansiella tjänster som 
verksamheten erfordrar. 

Beslutsunderlag
• Nuvarande finanspolicy 
• Förslag till ny finansiell policy
• Regelverk för Luleå kommun 
• Regelverk för Luleå kommunföretag AB

David Johansson
Redovisningschef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
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Övergripande mål för finansverksamheten
Kommunens finansverksamhet skall bedrivas med den övergripande målsättningen att säkerställa 
kommunkoncernens tillgång till kapital och att uppnå bästa möjliga finansnetto med minsta möjliga 
risk samt att finansverksamheten sker med beaktande av en god intern kontroll. Visst risktagande är 
dock ofrånkomligt, vilket måste accepteras även i kommunal verksamhet men spekulation eller 
inlåning i placeringssyfte är inte tillåten. 

Finanspolicyns syfte och innehåll
Finanspolicyn syftar till att klargöra hur den finansiella verksamheten skall bedrivas och hur 
finansiella risker ska hanteras av kommunen och de kommunala bolagen. Policydokumentet 
innehåller mål och riktlinjer för kommunkoncernens finansverksamhet.

Generella principer
Finanspolicyn för Luleå kommunkoncern reglerar inriktningen för den samlade finansverksamheten 
för Luleå kommun, Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Policyn är ett komplement till 
kommunfullmäktiges policy för god ekonomisk hushållning. Dokumenten revideras vid behov. 

Följande dokument reglerar den samlade finansverksamheten i Luleå kommunkoncern:

 Policy för god ekonomisk hushållning och kommunens mål om god ekonomisk hushållning 
 Finanspolicy, anger mål och övergripande regler för finansverksamheten. Beslutas av 

kommunfullmäktige
 Regler för Luleå kommuns finansiella verksamhet. Beslutas av kommunstyrelsen
 Regler för finansverksamheten i Luleå Kommunföretag AB koncernen. Beslutas av 

kommunstyrelsen och antas av styrelsen i Luleå Kommunföretag AB 
 Kommunstyrelsens delegationsordning 
 Kommunstyrelsens förteckning över attest- och teckningsrätter 
 Luleå Kommunföretags AB:s attest- och delegationsförteckning 

Den finansiella verksamheten ska utgå ifrån ovanstående dokument. 

Tillämpning och uppföljning av Finanspolicyn och det finansiella regelverket 
Om kommunens låne- eller placeringsportfölj behöver förändras till följd av denna policy eller andra 
regeländringar gäller att förändringen skall genomföras under kontrollerade former så snart det kan 
ske samt vara förenad med minsta möjliga kostnad. Ekonomikontoret skall, på kommunstyrelsens 
uppdrag, kontinuerligt följa upp gällande Finanspolicy för att pröva dess ändamålsenlighet och vid 
behov föreslå förändringar. 
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Finansverksamhetens organisation och ansvarsfördelning

Koncerngemensam finansfunktion (Internbank)
Målet med finansverksamheten i Luleå kommunkoncern är att: 

 Ha god betalningsberedskap och tillgodose kommunkoncernens långsiktiga kapitalbehov
 Sträva efter låga räntekostnader och låg risk i arbetet
 Samordna penningflöden och minimera kommunkoncernens externa inlåning
 Effektivt använda kommunkoncernens samlade likvida medel
 Följa och rapportera de finansiella riskerna
 Bättre avtalsvillkor 

För att få en effektiv hantering av kommunkoncernens finansfunktion ska den vara samlad och 
organiserad på Luleå kommuns ekonomikontor. Finansfunktionen ska ledas av kommunens 
ekonomichef och benämnas internbank. Internbanken ska samordna finansverksamheten både för 
Luleå kommun och för Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag. I kommunkoncernen 
inbegrips i detta sammanhang de hel- och delägda företag där kommunen har ett rättsligt 
bestämmande inflytande.

Kommunkoncernens penningflöden ska samlas i ett koncernkontosystem. Kommunkoncernens 
skuldförvaltning och tillgångsförvaltning ska samlas i två olika portföljer, en för Luleå 
Kommunföretag AB koncernen och en för kommunen. Syftet med uppdelningen är att inte skapa 
värdeöverföringar mellan bolagen och kommunen. 

Internbanken ska ansvara för den kommunala koncernens likviditetsförsörjning och göra inlåning av 
kapital inom ramen för en av kommunfullmäktige fastställd låneramen. Kapitalet ska vidareutlånas 
till dotterbolagen genom kontokrediter på koncernkontot. Räntevillkoren på kontokrediter ska 
motsvara självkostnaden för krediten inklusive kostnaderna för derivata instrument. Kostnad för 
marknadsanpassning av räntevillkoren samt administrationskostnad kan tillkomma. Räntenivån på 
koncernkontokrediten ska justeras varje vecka och upplupet räntebelopp ska betalas månadsvis alt 
kvartalsvis. Vid inlåning till koncernkontot erhålls ränta på toppkontot. 

Internbanken ska löpande vidta åtgärder för att säkra att kommunkoncernen långsiktigt har tillgång 
till ändamålsenlig finansiering med låg risk till marknadsmässiga villkor. 

De kommunägda bolagen ska bistå finansfunktionen med uppgifter om likviditets- och 
finansieringsbehov samt i övrigt bidra med kompetens inom området.

Ansvars- och befogenhetsfördelning
För den kommunala koncernen ska följande fördelning av ansvars- och befogenheter gälla inom den 
finansiella verksamheten. 

Kommunfullmäktige
 Fastställer Finanspolicy för Luleå kommunkoncern 
 Fastställer borgen och låneramar för Luleå kommun och Luleå Kommunföretag AB 

koncernen
 Fastställer borgensavgifter 
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Kommunstyrelsen
 Ansvarar för kommunens finansförvaltning i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd 

Finanspolicy
 Fastställer regler för den finansiella verksamheten i Luleå kommun samt Luleå 

Kommunföretag AB 
 Löpande uppföljning av den finansiella verksamheten genom finansiell rapportering och 

intern kontroll 
 Fastställer delegationsordning och attesträtt för Luleå kommuns finansverksamhet 
 Fastställer låneram för respektive dotterbolag som ej ägs av Luleå Kommunföretag AB inom 

ramen för kommunfullmäktiges totala låneram 

Luleå Kommunföretag AB:s styrelse
 Ansvarar för att finansverksamheten inom Luleå Kommunföretag AB koncernen bedrivs 

enligt denna Finanspolicy och kommunstyrelsens Regler för Finansverksamheten i Luleå 
kommunföretag AB

 Ansvarar för bolagskoncernens kapitalförsörjning
 Löpande uppföljning av den finansiella verksamheten genom finansiell rapportering och 

intern kontroll 
 Fastställer delegationsordning och attesträtt för Luleå Kommunföretag AB’s 

finansverksamhet 
 Fastställer låneram (limit på koncernkontot) för respektive dotterbolag inom ramen för 

kommunfullmäktiges totala låneram för Luleå Kommunföretag AB 

Internbanken (Organiseras inom Luleå Kommuns Ekonomikontor) 
 Hanterar den löpande finansförvaltningen för hela kommunkoncernen i internbanken
 Löpande rapportering till kommunstyrelsen, Luleå Kommunföretag AB styrelse och 

dotterbolagen 
 Leder och samordnar kommunkoncernens finansråd 
 Tar löpande initiativ till förändring av policy och regelverk 
 Ansvara för att internbanken innehar nödvändiga affärssystem för att kunna fullfölja sina 

arbetsuppgifter 

De kommunägda bolagens styrelser 
 Säkra deltagandet i finansrådet
 Ansvarar för att lämna likviditetsprognoser m.m i enlighet med instruktioner från 

ekonomikontoret och behoven i finansverksamheten.   

Finansråd
Ett finansråd inrättas för att utveckla policy och riktlinjer, följa utfallet av internbankens arbete och 
skapa transparens i finansverksamheten. Finansrådet leds av kommunens ekonomichef och är 
rådgivande. Finansrådet inkluderar kommunens internbank, Luleå Kommunföretag AB:s 
dotterbolags ekonomichefer eller motsvarande och ska träffas minst fyra ggr per år och därutöver vid 
behov. 

Ramar och begränsningar
Kommunfullmäktige ska årligen fastställa en ram för kommunkoncernens totala externa inlåning. 
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att årligen, vid behov, fastställa en ram för 
maximal utlåning/limit på kontokrediten för sådana bolag som ingår i koncernkontosystemet men 
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som ej ägs av Luleå Kommunföretag AB. Kommunfullmäktige uppdrar vidare till Luleå 
Kommunföretag AB:s styrelse att årligen fastställa en ram för maximal utlåning/limit på 
kontokrediten för respektive dotterbolag. Kommunstyrelsen ska tillse att de samlade limiterna ej 
överstiger limiten på kommunkoncernens kontokredit (toppkontot). 

Kommunfullmäktige beslutar om att ingå borgen. Kommunfullmäktige ska årligen fastställa en ram 
för kommunkoncernens totala borgensåtagande. Kommunal borgen ges normalt sett endast till Luleå 
Kommunföretag AB och kommunen ska i övrigt ha en restriktiv inställning till borgensengagemang. 
För att uppnå konkurrensneutrala villkor måste en avgift för marknadsanpassning tas ut alla för alla 
borgensåtaganden. Borgensavgift ska därför utgå för alla borgensåtaganden enligt den avgift som 
kommunfullmäktige årligen fastställer. 

Luleå kommun ska vara medlem i Kommuninvest ekonomisk förening samt teckna bankavtal med 
kontokredit. 

Risker
All form av finansiell verksamhet innebär risktagande vilket därför också måste accepteras i och för 
kommunkoncernens finansverksamhet. Finansverksamheten ska dock alltid ha som mål att inneha så 
låg risk som bara möjligt. Riskerna ska hanteras genom en aktiv, effektiv och ansvarstagande 
finansförvaltning. Finansförvaltningen sker av offentliga medel och riskerna ska därför begränsas. 
Finansförvaltning kräver dock snabbhet och marknadsnärvaro varför delegering av beslutanderätt är 
nödvändig. Uppföljningen av finansverksamheten ska vara frekvent och ambitiös och redovisningen 
av finansiella instrument ska följa gällande normgivning. De kommunala bolagen ska genom 
finansrådet ges full insyn.

Skuldportföljen bör separeras i refinansiering av befintliga skulder och skuldökning. I det årliga 
beslutet om låneram bör dessa anges separat. 

Viss leasing ska jämställas med upplåning. Leasing som jämställs med upplåning är: Finansiella 
leasingavtal och ej uppsägningsbara operationella leasingavtal vars avtalslängd överstiger 3 år och 
vars framtida betalningar överstiger 3 mkr. Exempelvis kan det avse leasing av fastigheter eller 
fordon. Sådana leasingavtal ska innan de får tecknas godkännas av internbanken. 

All inlåning och alla placeringar ska ske i svenska kronor för att undvika valutarisker. Export och 
import bör så långt möjligt ske i svenska kronor. Väsentliga valutaflöden ska terminssäkras inom 
rimlig tid. Kommunkoncernen ska inneha valutakonton för att kunna genomföra valutaväxlingar till 
en mer fördelaktig kurs och kunna möta betalningar i utländsk valuta.  
Ett derivatinstrument är ett finansiellt instrument som ska användas för att hantera kurs- och
ränterisker. Nyttjandet av derivata instrument är endast tillåtet i syfte att säkra finansiella risker i 
skuld-, valuta- och placeringsportföljen. Storleken på de derivata instrumenten får inte överstiga 
portföljens värde eller vara frikopplade från underliggande lån eller tillgång och derivatet ska ha 
samma räntebas och löptid som den underliggande finansieringen. Handel med dessa instrument i ett 
spekulativt syfte får inte ske. All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för 
instrumentets funktion, prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera 
dessa affärer. Undantag ges för valutaderivat kopplade till energitransaktioner. 

Organisationen av internbanken ska vara sådan att den ger förutsättningar för en god intern kontroll 
med tillgång till god kompetens. Organisationen ska möjliggöra delning av arbetsuppgifter och 
ansvar. 
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För att beakta dessa riskavvägningar ska kommunstyrelsen besluta om regler för den finansiella 
verksamheten och innehålla beskrivningar av hur riskerna definieras och de ska hanteras. Reglerna 
ska återfinnas i dokumenten ”Regler för finansverksamheten i Luleå kommun” och ”Regler för 
finansverksamheten i Luleå Kommunföretag AB koncern”. 

Etiska riktlinjer 
Av etiska skäl medges ej placeringar i företag som har produktion eller försäljning av 
krigsmateriel eller tobaks- och alkoholvaror som sin huvudsakliga verksamhet. Indirekt ägande via 
fonder, bedöms i sin helhet i förhållande till fondens totala innehav. 

Förvaltning av kommunala pensionsmedel 
De medel som i kommunen finns avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i till investeringar. Att 
köpa sig fri från pensionsförpliktelse får dock ske om det är fördelaktigt. 

Extern kapitalförvaltning (Diskretionär förvaltning) 
Kommunkoncernen ska inte använda extern förvaltare. 

Kapitalförvaltning

Syfte & Mål
Syftet med kapitalförvaltning är utifrån fastställda placeringsriktlinjer att uppnå en marknadsmässig 
avkastning på den del av kommunens likviditet som inte direkt kan användas till att minska 
skuldportföljen. Tillfälliga placeringar av överlikvid sköts av kommunens internbank. 

Tillåtna tillgångsslag & limiter
Portföljens medel kan placeras enligt nedan angivna fördelningar. 
Förvaltning av överlikvid i internbanken Min, % Normal, % Max, %
Svenska räntebärande värdepapper 50 80 100
Likvida medel 0 0 100
Värdepappersfond 0 5 10

Risklimiter beträffande räntebärande värdepapper. 
Med utgångspunkt att minska kreditriskerna får nedan angivna limiter ej överträdas. 
Kategori Max andel per katergori % Max andel per emittent %
Svenska staten, statliga verk och bolag 100 100
Svenska kommuner, landsting & bolag 100 100
med kommunalborgen

Bostadsfinansieringsbolag, 40 10
svenska banker och deras helägda bolag

Emittenter med en långsiktig rating om 25 10
minst A långsiktigt eller K-1 enligt
Standard & Poor´s eller P-1 enligt
Moody´s. 
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För att minska risken ska varje placering enkelt kunna avvecklas på andrahandsmarknaden och 
portföljens duration får inte överstiga 5 år. För att minska motpartsrisken/kreditrisken bör korta 
certifikat och korta placeringar anses som mest lämpliga. 

Värdepappersfonder
Placering får ske i aktie- resp räntefonder som står under finansinspektionens tillsyn. Placeringarna 
måste överstämma med de riktlinjer som är upprättade i finanspolicyn. 

Avvikelser mot rådande limiter
Vid uppkomst av avvikelser mot uppsatta limiter skall avveckling ske så fort som möjligt utan att 
skapa stora värdeförluster. 
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Generella principer
Detta dokument reglerar den finansiella verksamheten i Luleå kommun och utgår ifrån 
Finanspolicy som beslutas av kommunfullmäktige. Dokumentet fastställs av kommunstyrelsen. 

Ansvar och befogenheter

Internbank - Gemensam finansverksamhet 
För att få en effektiv hantering av kommunkoncernens finansverksamhet (även kallad 
internbanken) är den samlad och organiserad på kommunens ekonomikontor. Internbanken leds av 
kommunens ekonomichef och samordnar finansverksamheten både för Luleå Kommunföretag AB 
koncernen och för Luleå kommun. 

Internbanken har följande övergripande arbetsuppgifter: 

 Samordna och verkställa kommunkoncernens behov av finansiella tjänster
 Säkerställa att kommunkoncernen alltid har tillgång till likvida medel
 Nyupplåning och omsättning av befintliga lån
 Finansiell rådgivning och service
 Finansiell administration
 Kontroll av finansiella risker
 Administrera koncernkontosystem
 Finansiell rapportering
 Systemägare för finansiellt försystem
 Internutbilda ekonomiansvariga på dotterbolagen

Inom internbanken görs avvägningar mellan kostnader och risk inom ramen för de inriktningsmål 
som finns i detta dokument. Kommundirektören ansvarar med stöd av ekonomichefen för att 
kommunstyrelsen fortlöpande informeras om internbankens ställning, löpande utveckling och 
avstämning av finansiella mål. Risker som inte omfattas av finanspolicyn skall tillfälligt hanteras 
av Ekonomichefen. 

Intern kontroll
Intern kontroll i den finansiella verksamheten åstadkoms genom:

 Tydliga styrdokument med mål och riktlinjer för verksamheten.
 En ändamålsenlig politisk organisation där beslutsordningen mellan fullmäktige som 

beslutar om ”ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” och ”viktiga 
ekonomiska frågor” respektive kommunstyrelsen som ”handhar den ekonomiska 
förvaltningen” är tydlig.

 En förvaltningsorganisation där affärerna noggrant granskas och daglig kontroll av 
genomförda affärer sker. Front office utför affärer och back office granskar affärer 
nästkommande affärsdag. Granskning sker av en person som ej varit direkt involverad i 
genomförandet av affär för att erhålla en opartisk granskning av dess riktighet.

 Medarbetare med lämplig kompetens och tydliga instruktioner.
 En aktuell rapportering till ansvariga som visar på verksamhetens utfall i förhållande till 

mål och riktlinjer (uppsatta gränser) som stödjer deras beslutsfattande.

För alla ärenden ska arbetsuppgifterna vara fördelade på flera personer. För att säkerställa 
tillgängligheten ska det finnas en ersättare när ordinarie befattningshavare är frånvarande. Det 
åligger internbanken att upprätta nödvändiga rutinbeskrivningar och att säkra en god nivå på 
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internkontrollen. 

Fördelningen av ansvar och befogenheter i organisationen framgår av Kommunstyrelsens attest- 
och delegationsförteckning. I internbanken ska följande funktionalitet finnas. 

Front Office
Bevakar marknaden och gör affärsavslut. Lägger in samtliga affärer i det finansiella försystemet, 
följer marknadsutvecklingen och följer löpande upp olika finansiella nyckeltal. I Front Office 
hanteras också kommunkoncernens likviditetsplanering. Front office ansvarar för den finansiella 
rapporteringen. 

Back Office
Kontrollerar motpartsbekräftelser på affärer samt kontrollerar och godkänner registrerade affärer i 
det finansiella försystemet. Back Office bevakar och ser till att alla penningflöden som avser 
finansiella transaktioner hanteras på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Eventuella förändringar rörande 
kontolimiter i koncernkontostrukturen sköts av Back Office, detta för att säkerställa en 
avgränsning mellan de som genomför affärer och internbankens kontrollfunktion. 
Back office sköter avstämning av finansiella konton och underlag tas fram för den löpande 
finansrapporteringen. Back Office ska göra en självständig bedömning av om affären ryms inom 
gällande policy och regler. Genomförda affärer granskas senast nästkommande handelsdag och av 
en medarbetare som ej varit med i affärens genomförande. Eventuella avvikelser tas först med 
berörd handlare och därefter upprättas en rapport till ekonomichefen för bedömning av 
överträdelsens grad. 

Finansråd
För att samla kommunkoncernens kompetens inom området ska ett finansiellt råd bestående av 
kommunens ekonomichef (ordförande), representanter från kommunens internbank, 
ekonomicheferna eller motsvarande i Luleå Kommunföretag AB’s dotterbolag. Viktiga frågor för 
rådet är räntebindning, kapitalbindning, riskanalys, ränteutvecklingsprognos m.m. Rådet är ett 
direkt stöd för internbanken och ger löpande information till koncernens VD-grupp och 
koncernens ekonomnätverk. Förutom det gemensamma samarbetet inom koncernen sker också 
enskilda samråd mellan internbanken och respektive dotterbolag. Internbanken ger information 
om rådande finansiellt klimat beträffande in-/utlåningsportföljen. Finansrådet sammankallas varje 
kvartal om inte omständigheter kräver en tätare kontakt. 

Uppföljning och kontroll

Rapporteringsplan
Finansrapport upprättas månadsvis utom för månaderna januari och juni. Om behov finns ska 
rapportering även ske vid andra tillfällen. Ekonomichefen ansvarar för att rapporteringen uppfyller 
de aktuella behoven samt interna regler som framgår av regelverken. Det innebär att exempelvis 
följande information kan ingå. 

Rapportinnehåll Till vem Innehåll ex.vis Hur ofta
Placeringsportföljen Kommunstyrelse Aktuell ställning Månadsvis förutom 

januari och juni 

Skuldportföljen Kommunstyrelse Aktuell ställning in- 
och utlåning, ränte- 
och kapitalbindning, 

Månadsvis förutom 
januari och juni 
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andel rörlig ränta och 
snittränta samt 
ränteutvecklingen. 
Saldoutveckling 
intern utlåning, totalt 
och för resp. bolag. 
Aktuella 
riskbedömningar och 
anpassningar till 
RKR 
rekommendation 20 
och 21 

Marknadsvärdering Kommundirektör
Ekonomichef 

Marknadsvärdering 
av alla placeringar, 
externa och interna 
derivata instrument

Månadsvis förutom 
januari och juni 

Inlåning – skuldförvaltning  
Syftet med inlåningen är att trygga kapitalförsörjningen för kommunen. Inlåning till kommunen 
får aldrig överstiga den av kommunfullmäktige angivna låneramen. All inlåning ska ske i svensk 
valuta och inlåning i placeringssyfte är inte tillåten. 

Vid inlåning och skuldförvaltning skall sådana former väljas som medger en låg risknivå och 
lägsta möjliga finansieringskostnader för kommunkoncernen. 

Följande lånealternativ är tillåtna:

 Checkräkningskredit
 Lån i finansieringsinstitut 
 Utgivande av kortfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden 

(certifikatprogram) 
 Utgivande av långfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden 

(obligationsprogram) 

All extern inlåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från ett 
representativt urval av kreditgivare på marknaden. 

Koncernkonto och räntevillkor 
Luleå Kommun och sådana kommunägda bolag som är inte ägs av Luleå Kommunföretag AB där 
kommunen har ett juridiskt bestämmande inflytande ingår i ett gemensamt koncernkonto. 
Kommunen och alla ingående bolag ska ha en kontokredit som motsvarar likviditetsbehovet 
löpande under året. Storleken på koncernkontokrediten omprövas årligen i samband med att 
kommunfullmäktige beslutar om lån- och borgensramar.

Räntevillkoren på alla underkonton i kommunkoncernen ska motsvara självkostnad för krediter 
inklusive kostnader för derivata instrument. Luleå Kommun kan om så bedöms rimligt ta ut en 
avgift från bolagen. Kostnad för eventuella borgensavgifter tillkommer. Räntenivån på 
koncernkontokrediten ska justeras varje vecka och upplupet räntebelopp ska betalas månadsvis. 
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Borgen
Kommunfullmäktige beslutar om att ingå borgen för lån i enlighet med bestämmelserna i 
Finanspolicyn. Sådana kommunägda bolag där kommunen har ett juridiskt bestämmande inflytande 
får ej teckna borgen. Borgensavgift fastställs av kommunfullmäktige och skall debiteras 
kvartalsvis i efterskott baserat på ingångna borgensengagemang per den sista i varje kvartal. För 
nya borgensåtaganden utgår borgensavgift från första dagen och debiteras i efterskott vid 
nästkommande ordinarie debitering. För borgensåtagande som upphör efter verkställd 
förskottsbetalning ska detta regleras vid nästkommande ordinarie debitering. 

Leasing
Finansieringskostnaden vid leasing/hyra är i regel högre än motsvarande kostnad vid 
lånefinansiering. Huvudregeln är därför att leasing/hyra endast ska användas om det medför 
uppenbara fördelar. Leasing är en finansieringsform att jämställa med upplåning men av praktiska 
skäl ska endast viss leasing jämställas med upplåning. Värdet av dessa leasingavtal (nuvärdet av 
avtalets framtida betalningar) ska ingå vid beräkning av fullmäktiges lånetak. Leasing som jämställs 
med upplåning är: Finansiella leasingavtal och ej uppsägningsbara operationella leasingavtal vars 
avtalslängd överstiger 3 år och vars framtida betalningar överstiger 3 mkr. Exempelvis kan det avse 
leasing av fastigheter eller fordon. Sådana leasingavtal ska innan de får tecknas godkännas av 
internbanken. Beslut om att ingå ett sådant leasingavtal ska föregås av ett godkännande av 
internbanken. Då ska den effektiva räntan i leasingavtalet jämföras med motsvarande ränta på ett lån 
med samma löptid. Leasingavtalet får bara tecknas om räntan är lägre eller att en högre ränta kan 
motiveras med värdet av servicetjänster e.d som erhålls via avtalet. Internbanken ska se till att det på 
lämpligt sätt förs en förteckning över sådana leasingavtal. 

Utlåning - Tillgångsförvaltning 
För att uppnå en effektiv tillgångsförvaltning skall en samordnad likviditetsplanering ske inom 
kommunkoncernen. Ekonomikontoret sammanställer dessa planer i en gemensam likviditetsplan för 
kommunkoncernen. Likviditetsplaneringen skall ligga till grund för bedömning av 
betalningsberedskap på kort och lång sikt och utgöra underlag för beslut om utlåning (placering) 
och inlåning (ökad låneskuld). 

Godkända placeringsinstrument
 Bankkonto, räntebärande 
 Tidsbunden specialinlåning
 Certifikat 
 Statsskuldväxlar och statsobligationer
 Obligationer 
 Förlagslån 
 Räntefonder  

Risker inom skuld- och tillgångsförvaltningen

Finansieringsrisk
Definition: Risken att inte kunna uppta sina lån när så önskas eller att kostnaden för finansieringen 
kraftigt ökar. 

Åtgärd: Finansieringsrisken hanteras genom lånens kapitalbindningstider. Förfall av lånen i 
skuldportföljen ska därför spridas ut över tid. Lånens kapitalbindning ska i genomsnitt vara minst 
2 och högst 6 år med en avvikelse på max 1,0 år åt vardera hållet. Inget lån får ha längre löptid än 
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15 år.

Ränterisk 
Definition: Risken att binda alltför stor del av inlåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande 
ränteläge alternativt risken för snabb ränteuppgång vid hög andel rörlig ränta. Vid utlåning 
(placering) handlar risken om att binda kapital till låg fast ränta vid ett stigande ränteläge 
alternativt att ränteintäkten varierar/minskar vid rörlig ränta. 
Åtgärd: Ränterisken vid inlåning hanteras genom att ränteförfallen i skuldportföljen sprids ut över 
tid. Räntebindningen ska i genomsnitt vara minst 2 och högst 6 år med en avvikelse på 1,0 år åt 
vardera hållet. Lånen ska spridas över olika räntebindningstider så att minst 10 % men högst 50 % 
räntejusteras varje rullande 12-månaders period. Räntebindningstiden för enskilda lån får ej 
överstiga 10 år. Räntebindning får aldrig vara längre än kapitalbindning. 

Ränterisken när det gäller utlåning (placering) hanteras genom att sprida förfallostrukturen för 
ränteförfall i placeringsportföljen. Räntebindningen ska i genomsnitt vara mellan 0,2 och 5,0 år. 

Motpartsrisk/kreditrisk
Definition: Risken att en motpart inte kan fullfölja sina åtaganden i ett finansiellt kontrakt. 

Åtgärd: Motpartsrisken för all extern inlåning minskas genom att endast ha motparter med god 
kreditvärdighet. Affärer med derivata instrument bör också spridas på flera motparter. Alla 
motparter ska ha lägst kreditvärdighet A enligt Standard & Poors rating eller Moody’s. Finns 
ratingbetyg på båda ska det lägsta ratingbetyget användas.  

Vid utlåning (placering) utanför koncernkontot minskas motpartsrisken genom att kommunen bara 
använder motparter som är godkända enligt nedanstående förteckning. 

Motpart Lägsta tillåtna rating 
(enligt Standard & 
Poor/Moody`s) 

Limit per 
enskild 

motpart, 
%

Luleå Kommunföretag AB eller av denne 
helägt bolag 

Ingen rating 100

Svenska staten eller av staten garanterade 
värdepapper

Ingen rating 100

Svenska kommuner och landsting eller 
deras helägda bolag med kommunal 
borgen, Kommuninvest 

Ingen rating 100

Svenska banker och svenska 
bostadsfinansieringsbolag och deras 
helägda bolag 

High grade rating 
Kort sikt > A-1+ 
Lång sikt AA-

50

Övriga värdepapper AAA 5

Valutarisk
Definition: Risken att en utländsk valutas värde förändras i förhållande till den svenska kronan.

Åtgärd: Valutarisken begränsas genom att inga lån tas i utländsk valuta. Kommunen ska heller 
inte fakturera i annan valuta än svenska kronor. Export och import bör så långt möjligt ske i svenska 
kronor. Alla enskilda in- eller utbetalningar som sker i utländsk valuta över motsvarande 500 tkr 
(SEK) ska terminssäkras så snart flödena är kända. Kostnader för valutasäkring ska belasta den 
enhet som transaktionen berör. Valutapositioner får dock vara öppna när kunskap finns om att 
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flöden i samma valuta finns tillgängliga för kvittning inom de närmaste 30 dagarna. Valutakonton 
får finnas för saldon under 500 tkr (SEK). Flöden som överstiger 500tkr (SEK) ska valutasäkras 
alternativt försöka matchas mot kommande valutaflöden. 

Likviditetsrisk
Definition: Risken att en utlåning (placering) inte omedelbart kan omsättas i pengar utan att 
förluster i marknadsvärde uppstår. Risk även för att placeringar behöver omsättas innan förfall pga 
brist på pengar till löpande betalningar

Åtgärd: Likviditetsrisken minskas genom att förfallotiderna på placeringsinstrumenten sprids 
utifrån en långsiktig likviditetsprognos. Genomsnittlig löptid ska vara 1 år +/- 1 år. Det ska finnas 
tillgång till likviditet som motsvarar en betalningsberedskap på 30 dagar. I likviditet ingår även 
checkkredit. 

Administrativ risk
Definition: Risken att de som utför finansiella transaktioner gör misstag eller oegentligheter.

Åtgärd: De administrativa riskerna minimeras genom ändamålsenlig organisation, löpande 
utbildning av styrelse och personal, bra administrativa system och en i övrigt en god nivå på den 
interna kontrollen.

Riskhanteringsinstrument (Derivat)
Alla risker ska löpande följas och analyseras. 

För att minska riskerna i portföljförvaltningen får derivata instrument användas. Nyttjandet av 
derivata instrument är endast tillåtet i syfte att säkra finansiella risker i skuld-, valuta- och 
placeringsportföljen. Storleken på de derivata instrumenten får inte överstiga portföljens värde eller 
vara frikopplade från underliggande lån eller tillgång och derivatet ska ha samma räntebas och löptid 
som den underliggande finansieringen. Om detta ej råder ska detta under ordnade former korrigeras 
utan att utlösa stora kostnader. Handel med dessa instrument i ett spekulativt syfte får inte ske. All 
användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, prissättning, 
tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. 
Tillåtna derivat är swap, cap, floor och collar, optioner, terminer och FRA. För varje köp av ett 
derivat instrument ska säkringsdokumentation upprättas enligt gällande regler och lagstiftning.  

Definitioner och begrepp
Cap Ett med option besläktat instrument, som innebär att

låntagaren betalar en premie för rätten att inte behöva
betala räntor över en viss nivå.

Certifikat Upplåningsinstrument på penningmarknaden för staten, banker, 
företag med flera. Fungerar i praktiken som en obligation, men är 
underställd ett annat regelverk.

Collar Ett med option besläktat instrument, som är en kombination
av cap och floor, och som innebär att räntan låses in mellan 
två nivåer.

Derivatinstrument Riskhanteringsinstrument vars värde eller pris baseras
på värdet av ett underliggande värdepapper.

Diskretionär 
förvaltning Förvaltaren genomför transaktioner för kunds räkning
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i den utsträckning och med de begränsningar som
fastställts i avtal och fullmakt.
Duration Uttrycker en obligations/kredits vägda genomsnittliga
återstående löptid.

Emittent Utgivare av finansiella instrument.
Finansieringsrisk Risken att likvida medel inte kan lånas upp utan

påtaglig kostnadsökning.

Finansieringsrisk innebär att en situation kan uppstå
där det vid ett eller flera tillfällen kan vara svårt att
låna pengar eller att upplåningen endast kan ske till
oförmånliga villkor. Vid en ojämn kreditförfallostruktur
skulle följden kunna bli att stora volymer förfaller
vid ogynnsam tidpunkt. Finansieringsrisken i portföljen
är större om stora volymer skall placeras om vid
ett enda tillfälle i jämförelse med om mindre belopp
förfaller jämnt över tiden.

Floor Ett med option besläktat instrument, som innebär att
låntagaren åtar sig att t ex i anslutning till ett lån med
rörlig ränta, betala en viss ränta även om marknadsräntan
sjunker under denna nivå.

FRA FRA-kontrakt (Forward Rate Agreement) är ett terminskontrakt 
med kontantavräkning. Kontraktet gör att köparen låser en 
framtida räntebetalning i STIBOR 3M. FRA-kontrakten rullar
 normalt sett mot så kallade IMM-dagar (International Money Market) 
vilket innebär att kontrakten löper mellan den 3:e onsdagen 
i mars, juni, september och december. Varje kontrakt är oftast 
3 månader långt, startar och slutar på en IMM-dag och 
har ett nominellt underliggande belopp om SEK 1 miljon.

Förlagslån Ett långfristigt lån utan särskild säkerhet, att betrakta som ett 
mellanting mellan skuld och eget kapital. En placering i ett förlagslån
 har högre risk än obligationer men lägre risk än aktier. Ett förlagslån
är ett s.k. efterställt lån, där fodringshavarna har sämre förmånsrätt
än andra långivare.

Index Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex
Affärsvärldens generalindex.

Koncernkonto Ett för koncernen gemensamt kontosystem.
Kreditrisk Risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser.
Large Cap Large Cap är Stockholmsbörsens lista för de största

bolagen. Nordiska bolag med ett börsvärde över en
miljard Euro återfinns här.

Likvida medel Pengar eller sådana tillgångar som lätt kan omsättas
till pengar.

Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen,
i ett instrument eller på en marknad. Även benämning
för kassamedel.

Likviditetsrisk Risken att åsamkas kostnader genom att ej ha tillgång
till eller kunna låna upp likvida medel vid oförutsedda
tillfällen. Den innefattar även risken att värdepapper
pga marknadssituationen ej kan omsättas vid önskad
tidpunkt, till önskat pris eller till önskad volym.

Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.
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Löptid Den tid som återstår till ett värdepappers förfall.
Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens

rådande prisnivå.
Mid Cap Mid Cap är Stockholmsbörsens lista för de medelstora

bolagen. Nordiska bolag med ett börsvärde över 150
miljoner Euro men under en miljard Euro återfinns här.

Obligation Ett bevis för att man har lånat ut pengar. Obligationen 
är ett värdepapper som kan omsättas.

Option Avtal mellan två parter vilket reglerar köp eller försäljning
av ett värdepapper. Avtalskonstruktionen kan
innehålla att den ena avtalsparten har rätt att genomföra
transaktionen om denne så önskar.

Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av
sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på
överenskommen tidpunkt. 
Ratinginstituten Standard & Poor´s och Moody’s 
klassificering är enligt följande:

Kreditvärdighet, långfristig upplåning
Mycket Hög Spekulativ Mycket
hög låg

S&P AAA-AA A-BBB BB-B CCC-D
Moody’s Aaa-Aa A-Baa Ba-B Caa-C

Kreditvärdighet, kortfristig upplåning
Mycket Hög Tillfredsst. Mycket
hög låg

S&P K1 K2 K3 K4, K5
Moody’s  P-1 P-2 P-3 Not P

Ränterisk Värdeförändring på en räntebärande position som
följd av ändrade marknadsräntor. Ränterisk innebär
att räntenivån är ogynnsam när ränteförfall sker och
räntan ska sättas om. Ränterisken är större om stora
volymer skall räntesättas vid ett enda tillfälle i jämförelse
med om mindre belopp räntesätts jämnt över tiden.

Ränteswap Innebär att två parter byter räntebetalningsströmmar
utan något byte av reverser. Skuldförhållandet består
oförändrat. En swap används för att byta en fast mot
en rörlig ränta och vice versa.

Swap Ett swapkontrakt är ett kontrakt som innebär att
parterna genom kontantavräkning, likvid eller leverans
byter betalningsflöden belöpande på kontraktsbaser
i enlighet med vad som anges i ifrågavarande
kontraktsspecifikation, utan att ha rätt till det underliggande
nominella beloppet föreligger.

Terminskontrakt Avtal om avräkning i framtiden (senare än det avräkningsdatum 
som gäller vid spot-transaktioner) vid köp eller försäljning av 
finansiella instrument och råvaror. Både köparen och säljarens 
skyldigheter avräknas vid en angiven tidpunkt i framtiden.

Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag.
Valutarisk Risken att drabbas av förluster till följd av valutakursförändringar.
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Generella principer
Detta dokument reglerar den finansiella verksamheten i Luleå kommun och utgår ifrån 
Finanspolicy som beslutas av kommunfullmäktige. Dokumentet fastställs av kommunstyrelsen. 

Ansvar och befogenheter

Luleå Kommunföretag AB
Luleå Kommunföretag AB ansvarar för hela Kommunföretagkoncernens kapitalförsörjning inom 
ramen för kommunfullmäktiges angivna låne- och borgensramar. Kapitalbehovet ska tryggas 
genom en effektiv användning av koncernens egen likviditet kompletterad med extern inlåning.

Luleå Kommunföretag AB förvaltar och administrerar bolagskoncernens derivata instrument. 
Derivaten i Luleå Energi AB:s elhandel administreras av Luleå Energi AB.

Internbank - Gemensam finansverksamhet 
För att få en effektiv hantering av kommunkoncernens finansverksamhet (även kallad 
internbanken) är den samlad och organiserad på kommunens ekonomikontor. Internbanken leds av 
kommunens ekonomichef och samordnar finansverksamheten både för Luleå Kommunföretag AB 
koncernen och för Luleå kommun. Luleå Kommunföretag AB köper internbankstjänsten av Luleå 
kommun enligt särskild överenskommelse.

Internbanken har följande övergripande arbetsuppgifter:

 Samordna och verkställa kommunkoncernens behov av finansiella tjänster
 Säkerställa att kommunkoncernen alltid har tillgång till likvida medel
 Nyupplåning och omsättning av befintliga lån. 
 Finansiell rådgivning och service
 Finansiell administration
 Kontroll av finansiella risker
 Administrera koncernkontosystem
 Finansiell rapportering
 Systemägare för finansiellt försystem
 Internutbilda ekonomiansvariga på dotterbolagen. 

Inom internbanken görs avvägningar mellan kostnader och risk inom ramen för de inriktningsmål 
som finns i detta dokument. VD i Luleå Kommunföretag AB ansvarar med stöd av ekonomichefen 
i Luleå kommun för att styrelsen fortlöpande informeras om internbankens ställning, löpande 
utveckling och avstämning av finansiella mål. 

Intern kontroll
Intern kontroll i den finansiella verksamheten åstadkoms genom:

 Tydliga styrdokument med mål och riktlinjer för verksamheten.
 En ändamålsenlig politisk organisation där beslutsordningen mellan fullmäktige som 

beslutar om ”ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” och ”viktiga 
ekonomiska frågor” respektive kommunstyrelsen som ”handhar den ekonomiska 
förvaltningen” är tydlig.

 En förvaltningsorganisation där affärerna noggrant granskas och daglig kontroll av 
genomförda affärer sker. Front office utför affärer och back office granskar affärer 
nästkommande affärsdag. Granskning sker av en person som ej varit direkt involverad i 
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genomförandet av affär för att erhålla en opartisk granskning av dess riktighet.
 Medarbetare med lämplig kompetens och tydliga instruktioner.
 En aktuell rapportering till ansvariga som visar på verksamhetens utfall i förhållande till 

mål och riktlinjer (uppsatta gränser) som stödjer deras beslutsfattande.

För att säkerställa tillgängligheten ska det finnas en ersättare när ordinarie befattningshavare är 
frånvarande. Det åligger internbanken att upprätta nödvändiga rutinbeskrivningar och att säkra en 
god nivå på internkontrollen.

Fördelningen av ansvar och befogenheter i organisationen framgår av Luleå Kommunföretag AB:s 
attest- och delegationsförteckning. I internbanken ska följande funktionalitet finnas.

Front Office 
Bevakar marknaden och gör affärsavslut. Lägger in samtliga affärer i det finansiella försystemet, 
följer marknadsutvecklingen och följer löpande upp olika finansiella nyckeltal. I Front Office 
hanteras också kommunkoncernens likviditetsplanering. Front office ansvarar för den finansiella 
rapporteringen. 

Back Office 
Kontrollerar motpartsbekräftelser på affärer samt kontrollerar och godkänner registrerade affärer i 
det finansiella försystemet. Back Office bevakar och ser till att alla penningflöden som avser 
finansiella transaktioner hanteras på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Här sköts avstämning av finansiella 
konton och underlag tas fram för den löpande finansrapporteringen. Back Office ska göra en 
självständig bedömning av om affären ryms inom gällande policy och regler. Genomförda affärer 
granskas senast nästkommande handelsdag och av en medarbetare som ej varit med i affärens 
genomförande. Eventuella avvikelser tas först med berörd handlare och därefter upprättas en 
rapport till ekonomichefen för bedömning av överträdelsens grad. 

Finansråd
För att samla kommunkoncernens kompetens inom området ska ett finansiellt råd bestående av 
kommunens ekonomichef (ordförande), representanter från kommunens internbank, 
ekonomicheferna eller motsvarande i Luleå Kommunföretag AB’s dotterbolag. Viktiga frågor för 
rådet är räntebindning, kapitalbindning, riskanalys, ränteutvecklingsprognos m.m. Rådet är ett 
direkt stöd för internbanken och ger löpande information till koncernens VD-grupp och 
koncernens ekonomnätverk. Förutom det gemensamma samarbetet inom koncernen sker också 
enskilda samråd mellan internbanken och respektive dotterbolag. Internbanken ger information 
om rådande finansiellt klimat beträffande in-/utlåningsportföljen. Finansrådet sammankallas varje 
kvartal om inte omständigheter kräver en tätare kontakt. 

Dotterbolagens ansvar
Respektive dotterbolag ansvarar för att delta i finansrådet och att bidra till koncernens samlade 
kompetens inom det finansiella området och att bolaget har en effektiv likviditetsplanering. 
Respektive dotterbolag har också ett ansvar för att bevaka sina egna intressen i den finansiella 
samordningen. Dotterbolagen ska så snart de vet om sina finansiella flöden redogöra dessa för 
internbanken, detta för att få så bra villkor som möjligt på sin in-/utlåning. Dotterbolagen och 
internbanken har en minst gång i månaden en avstämning av de finansiella prognoser/flöden som 
dotterbolagen efterfrågar. 
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Uppföljning och kontroll

Rapporteringsplan
Finansrapport upprättas månadsvis utom för månaderna januari och juni. Om behov finns ska 
rapportering även ske vid andra tillfällen. Ekonomichefen ansvarar för att rapporteringen uppfyller 
de aktuella behoven samt interna regler som framgår av regelverken. Det innebär att exempelvis 
följande information kan ingå. 

Rapportinnehåll Till vem Innehåll ex.vis Hur ofta
Placeringsportföljen Kommunstyrelse

Koncernstyrelse
Finansråd

Aktuell ställning Månadsvis förutom 
januari och juni 

Skuldportföljen Kommunstyrelse
Koncernstyrelse
Finansråd

Aktuell ställning in- 
och utlåning, ränte- 
och kapitalbindning, 
andel rörlig ränta och 
snittränta samt 
ränteutvecklingen. 
Saldoutveckling 
intern utlåning, totalt 
och för resp. bolag. 
Aktuella 
riskbedömningar och 
anpassningar till 
RKR 
rekommendation 20 
och 21 

Månadsvis förutom 
januari och juni 

Marknadsvärdering VD Koncernstyrelsen
Ekonomichef 
Finansråd 

Marknadsvärdering 
av alla placeringar, 
externa och interna 
derivata instrument

Månadsvis förutom 
januari och juni 

Inlåning – skuldförvaltning 
Syftet med inlåningen är att trygga kapitalförsörjningen inom koncernen. All inlåning sker av 
moderbolaget Luleå Kommunföretag AB och får aldrig överstiga den av kommunfullmäktige 
angivna låneramen. All inlåning ska ske i svensk valuta och inlåning i placeringssyfte är inte 
tillåten. Dotterbolagen tillhandahålls i första hand finansiering genom kredit i 
koncernkontosystemet men i undantagsfall kan koncerninterna lånereverser upprättas. 

Vid inlåning och skuldförvaltning skall sådana former väljas som medger en låg risknivå och 
lägsta möjliga finansieringskostnader för kommunkoncernen. 

Följande lånealternativ är tillåtna:

 Checkräkningskredit
 Lån i finansieringsinstitut 
 Utgivande av kortfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden 

(certifikatprogram) 
 Utgivande av långfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden 
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(obligationsprogram) 

All extern inlåning ska ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande från ett 
representativt urval av kreditgivare på marknaden. 

Koncernkonto och räntevillkor
Luleå Kommun och sådana kommunägda bolag som är inte ägs av Luleå Kommunföretag AB där 
kommunen har ett juridiskt bestämmande inflytande ingår i ett gemensamt koncernkonto. 
Kommunen och alla ingående bolag ska ha en kontokredit som motsvarar likviditetsbehovet 
löpande under året. Storleken på koncernkontokrediten omprövas årligen i samband med att 
kommunfullmäktige beslutar om lån- och borgensramar.

Räntevillkoren på kontokrediter motsvarar Luleå Kommunföretag AB:s självkostnad för krediter 
inklusive kostnader för derivata instrument. Luleå Kommunföretag AB kan om så bedöms rimligt 
ta ut en avgift från dotterbolagen. Kostnad för borgensavgifter tillkommer. Räntenivån på 
koncernkontokrediten ska justeras varje vecka och upplupet räntebelopp ska betalas månadsvis. 

Borgen 
Kommunfullmäktige beslutar om att ingå borgen för lån avseende de kommunägda bolagens 
verksamhet i enlighet med bestämmelserna i Finanspolicyn. Luleå Kommunföretag AB eller i 
koncernen ingående dotterbolag får ej teckna borgen. Borgensavgift fastställs av 
kommunfullmäktige och skall debiteras kvartalsvis i efterskott baserat på ingångna 
borgensengagemang per den sista i varje kvartal. För nya borgensåtaganden utgår borgensavgift 
från första dagen och debiteras i efterskott vid nästkommande ordinarie debitering. För 
borgensåtagande som upphör efter verkställd förskottsbetalning ska detta regleras vid 
nästkommande ordinarie debitering. 

Leasing
Finansieringskostnaden vid leasing/hyra är i regel högre än motsvarande kostnad vid 
lånefinansiering. Huvudregeln är därför att leasing/hyra endast ska användas om det medför 
uppenbara fördelar. Leasing är en finansieringsform att jämställa med upplåning men av praktiska 
skäl ska endast viss leasing jämställas med upplåning. Värdet av dessa leasingavtal (nuvärdet av 
avtalets framtida betalningar) ska ingå vid beräkning av fullmäktiges lånetak. Leasing som jämställs 
med upplåning är: Finansiella leasingavtal och ej uppsägningsbara operationella leasingavtal vars 
avtalslängd överstiger 3 år och vars framtida betalningar överstiger 3 mkr. Exempelvis kan det avse 
leasing av fastigheter eller fordon. Sådana leasingavtal ska innan de får tecknas godkännas av 
internbanken. Beslut om att ingå ett sådant leasingavtal ska föregås av ett godkännande av 
internbanken. Då ska den effektiva räntan i leasingavtalet jämföras med motsvarande ränta på ett lån 
med samma löptid. Leasingavtalet får bara tecknas om räntan är lägre eller att en högre ränta kan 
motiveras med värdet av servicetjänster e.d som erhålls via avtalet. Internbanken ska se till att det på 
lämpligt sätt förs en förteckning över sådana leasingavtal. 

Risker inom skuldförvaltningen

Finansieringsrisk
Definition: Risken att koncernen inte kan uppta sina lån när så önskas eller att kostnaden för 
finansieringen kraftigt ökar.

Åtgärd: Finansieringsrisken hanteras genom lånens kapitalbindningstider. Förfall av lånen i 
skuldportföljen ska därför spridas ut över tid. Lånens kapitalbindning ska i genomsnitt vara minst 
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2 och högst 6 år med en avvikelse på max 1,0 år åt vardera hållet. Inget lån får ha längre löptid än 
15 år.

Ränterisk 
Definition: Risken att binda alltför stor del av inlåningen till hög fast ränta vid ett sjunkande 
ränteläge alternativt risken för snabb ränteuppgång vid hög andel rörlig ränta. Vid utlåning 
(placering) handlar risken om att binda kapital till låg fast ränta vid ett stigande ränteläge 
alternativt att ränteintäkten varierar/minskar vid rörlig ränta. 
Åtgärd: Ränterisken vid inlåning hanteras genom att ränteförfallen i skuldportföljen sprids ut över 
tid. Räntebindningen ska i genomsnitt vara minst 2 och högst 6 år med en avvikelse på 1,0 år åt 
vardera hållet. Lånen ska spridas över olika räntebindningstider så att minst 10 % men högst 50 % 
räntejusteras varje rullande 12-månaders period. Räntebindningstiden för enskilda lån får ej 
överstiga 10 år. Räntebindning får aldrig vara längre än kapitalbindning. 

Ränterisken när det gäller utlåning (placering) hanteras genom att sprida förfallostrukturen för 
ränteförfall i placeringsportföljen. Räntebindningen ska i genomsnitt vara mellan 0,2 och 5,0 år. 

Motpartsrisk
Definition: Risken att en motpart inte kan fullfölja sina åtaganden i ett finansiellt kontrakt. 

Åtgärd: Motpartsrisken för all extern inlåning minskas genom att endast ha motparter med god 
kreditvärdighet. Affärer med derivata instrument bör också spridas på flera motparter. Alla 
motparter ska ha lägst kreditvärdighet A enligt Standard & Poors rating eller Moody’s. Finns 
ratingbetyg på båda ska det lägsta ratingbetyget användas.  

Vid utlåning (placering) utanför koncernkontot minskas motpartsrisken genom att kommunen bara 
använder motparter som är godkända enligt nedanstående förteckning. 

Motpart Lägsta tillåtna rating 
(enligt Standard & 
Poor/Moody`s) 

Limit per 
enskild 

motpart, 
%

Luleå Kommunföretag AB eller av denne 
helägt bolag 

Ingen rating 100

Svenska staten eller av staten garanterade 
värdepapper

Ingen rating 100

Svenska kommuner och landsting eller 
deras helägda bolag med kommunal 
borgen, Kommuninvest 

Ingen rating 100

Svenska banker och svenska 
bostadsfinansieringsbolag och deras 
helägda bolag 

High grade rating 
Kort sikt > A-1+ 
Lång sikt AA-

50

Övriga värdepapper AAA 5

Valutarisk
Definition: Risken att en utländsk valutas värde förändras i förhållande till den svenska kronan.
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Åtgärd: Valutarisken begränsas genom att inga lån tas i utländsk valuta. Kommunen ska heller 
inte fakturera i annan valuta än svenska kronor. Export och import bör så långt möjligt ske i svenska 
kronor. Alla enskilda in- eller utbetalningar som sker i utländsk valuta över motsvarande 500 tkr 
(SEK) ska terminssäkras så snart flödena är kända. Kostnader för valutasäkring ska belasta den 
enhet som transaktionen berör. Valutapositioner får dock vara öppna när kunskap finns om att 
flöden i samma valuta finns tillgängliga för kvittning inom de närmaste 30 dagarna. Valutakonton 
får finnas för saldon under 500 tkr (SEK). Flöden som överstiger 500tkr (SEK) ska valutasäkras 
alternativt försöka matchas mot kommande valutaflöden. Undantag ges för valutaderivat kopplade 
till energitransaktioner.

Likviditetsrisk
Definition: Risken att en utlåning (placering) inte omedelbart kan omsättas i pengar utan att 
förluster i marknadsvärde uppstår. Risk även för att placeringar behöver omsättas innan förfall pga 
brist på pengar till löpande betalningar

Åtgärd: Likviditetsrisken minskas genom att förfallotiderna på placeringsinstrumenten sprids 
utifrån en långsiktig likviditetsprognos. Genomsnittlig löptid ska vara 1 år +/- 1 år. Det ska finnas 
tillgång till likviditet som motsvarar en betalningsberedskap på 30 dagar. I likviditet ingår även 
checkkredit. 

Administrativ risk
Definition: Risken att de som utför finansiella transaktioner gör misstag eller oegentligheter.

Åtgärd: De administrativa riskerna minimeras genom ändamålsenlig organisation, löpande 
utbildning av styrelse och personal, bra administrativa system och en i övrigt en god nivå på den 
interna kontrollen.

Riskhantering 
Alla risker ska löpande följas och analyseras. 

För att minska riskerna i portföljförvaltningen får derivata instrument användas. Nyttjandet av 
derivata instrument är endast tillåtet i syfte att säkra finansiella risker i skuld-, valuta- och 
placeringsportföljen. Storleken på de derivata instrumenten får inte överstiga portföljens värde eller 
vara frikopplade från underliggande lån eller tillgång och derivatet ska ha samma räntebas och löptid 
som den underliggande finansieringen. Om detta ej råder ska detta under ordnade former korrigeras 
utan att utlösa stora kostnader. Handel med dessa instrument i ett spekulativt syfte får inte ske. All 
användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, prissättning, 
tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. 
Tillåtna derivat är swap, cap, floor och collar, optioner, terminer och FRA. För varje köp av ett 
derivatinstrument ska säkringsdokumentation upprättas och säkringsredovisning enligt gällande 
regler och lagstiftning.  

Utlåning - Tillgångsförvaltning 
All likviditet i Luleå Kommunföretag AB och dess dotterbolag ska hanteras enligt finanspolicyn. 

Definitioner och begrepp
Cap Ett med option besläktat instrument, som innebär att

låntagaren betalar en premie för rätten att inte behöva
betala räntor över en viss nivå.
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Certifikat Upplåningsinstrument på penningmarknaden för staten, banker, 
företag med flera. Fungerar i praktiken som en obligation, men är 
underställd ett annat regelverk.

Collar Ett med option besläktat instrument, som är en kombination
av cap och floor, och som innebär att räntan låses in mellan 
två nivåer.

Derivatinstrument Riskhanteringsinstrument vars värde eller pris baseras
på värdet av ett underliggande värdepapper.

Diskretionär 
förvaltning Förvaltaren genomför transaktioner för kunds räkning

i den utsträckning och med de begränsningar som
fastställts i avtal och fullmakt.
Duration Uttrycker en obligations/kredits vägda genomsnittliga
återstående löptid.

Emittent Utgivare av finansiella instrument.
Finansieringsrisk Risken att likvida medel inte kan lånas upp utan

påtaglig kostnadsökning.

Finansieringsrisk innebär att en situation kan uppstå
där det vid ett eller flera tillfällen kan vara svårt att
låna pengar eller att upplåningen endast kan ske till
oförmånliga villkor. Vid en ojämn kreditförfallostruktur
skulle följden kunna bli att stora volymer förfaller
vid ogynnsam tidpunkt. Finansieringsrisken i portföljen
är större om stora volymer skall placeras om vid
ett enda tillfälle i jämförelse med om mindre belopp
förfaller jämnt över tiden.

Floor Ett med option besläktat instrument, som innebär att
låntagaren åtar sig att t ex i anslutning till ett lån med
rörlig ränta, betala en viss ränta även om marknadsräntan
sjunker under denna nivå.

FRA FRA-kontrakt (Forward Rate Agreement) är ett terminskontrakt 
med kontantavräkning. Kontraktet gör att köparen låser en 
framtida räntebetalning i STIBOR 3M. FRA-kontrakten rullar
 normalt sett mot så kallade IMM-dagar (International Money Market) 
vilket innebär att kontrakten löper mellan den 3:e onsdagen 
i mars, juni, september och december. Varje kontrakt är oftast 
3 månader långt, startar och slutar på en IMM-dag och 
har ett nominellt underliggande belopp om SEK 1 miljon.

Förlagslån Ett långfristigt lån utan särskild säkerhet, att betrakta som ett 
mellanting mellan skuld och eget kapital. En placering i ett förlagslån
 har högre risk än obligationer men lägre risk än aktier. Ett förlagslån
är ett s.k. efterställt lån, där fodringshavarna har sämre förmånsrätt
än andra långivare.

Index Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex
Affärsvärldens generalindex.

Koncernkonto Ett för koncernen gemensamt kontosystem.
Kreditrisk Risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser.
Large Cap Large Cap är Stockholmsbörsens lista för de största

bolagen. Nordiska bolag med ett börsvärde över en
miljard Euro återfinns här.

Likvida medel Pengar eller sådana tillgångar som lätt kan omsättas
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till pengar.
Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen,

i ett instrument eller på en marknad. Även benämning
för kassamedel.

Likviditetsrisk Risken att åsamkas kostnader genom att ej ha tillgång
till eller kunna låna upp likvida medel vid oförutsedda
tillfällen. Den innefattar även risken att värdepapper
pga marknadssituationen ej kan omsättas vid önskad
tidpunkt, till önskat pris eller till önskad volym.

Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument.
Löptid Den tid som återstår till ett värdepappers förfall.
Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens

rådande prisnivå.
Mid Cap Mid Cap är Stockholmsbörsens lista för de medelstora

bolagen. Nordiska bolag med ett börsvärde över 150
miljoner Euro men under en miljard Euro återfinns här.

Obligation Ett bevis för att man har lånat ut pengar. Obligationen 
är ett värdepapper som kan omsättas.

Option Avtal mellan två parter vilket reglerar köp eller försäljning
av ett värdepapper. Avtalskonstruktionen kan
innehålla att den ena avtalsparten har rätt att genomföra
transaktionen om denne så önskar.

Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av
sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på
överenskommen tidpunkt. 
Ratinginstituten Standard & Poor´s och Moody’s 
klassificering är enligt följande:

Kreditvärdighet, långfristig upplåning
Mycket Hög Spekulativ Mycket
hög låg

S&P AAA-AA A-BBB BB-B CCC-D
Moody’s Aaa-Aa A-Baa Ba-B Caa-C

Kreditvärdighet, kortfristig upplåning
Mycket Hög Tillfredsst. Mycket
hög låg

S&P K1 K2 K3 K4, K5
Moody’s  P-1 P-2 P-3 Not P

Ränterisk Värdeförändring på en räntebärande position som
följd av ändrade marknadsräntor. Ränterisk innebär
att räntenivån är ogynnsam när ränteförfall sker och
räntan ska sättas om. Ränterisken är större om stora
volymer skall räntesättas vid ett enda tillfälle i jämförelse
med om mindre belopp räntesätts jämnt över tiden.

Ränteswap Innebär att två parter byter räntebetalningsströmmar
utan något byte av reverser. Skuldförhållandet består
oförändrat. En swap används för att byta en fast mot
en rörlig ränta och vice versa.

Swap Ett swapkontrakt är ett kontrakt som innebär att
parterna genom kontantavräkning, likvid eller leverans
byter betalningsflöden belöpande på kontraktsbaser
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i enlighet med vad som anges i ifrågavarande
kontraktsspecifikation, utan att ha rätt till det underliggande
nominella beloppet föreligger.

Terminskontrakt Avtal om avräkning i framtiden (senare än det avräkningsdatum 
som gäller vid spot-transaktioner) vid köp eller försäljning av 
finansiella instrument och råvaror. Både köparen och säljarens 
skyldigheter avräknas vid en angiven tidpunkt i framtiden.

Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag.
Valutarisk Risken att drabbas av förluster till följd av valutakursförändringar.
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1  ALLMÄNT 

1.1 Övergripande mål för finansverksamheten 
 

Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt och säkert sätt utan 
spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att 
uppnå bästa möjliga finansnetto med minsta möjliga risk. Visst risktagande vad 
gäller placeringar är dock ofrånkomligt, vilket måste accepteras även i kommunal 
verksamhet. 
 

1.2 Finanspolicyns syfte och innehåll 
 
För att kunna bedriva kommunens finansiella verksamhet effektivt måste arbetet 
ske efter genomtänkta och tydligt formulerade strategier. Finanspolicyn syftar till 
att klargöra hur finansiell verksamhet skall bedrivas och finansiella risker hanteras 
av kommunen och de kommunala bolagen. Policydokumentet innehåller mål och 
riktlinjer inom följande områden: 
 
• organisation och ansvarsfördelning 
• koncernsamverkan 
• likviditetsförvaltning 
• kapitalförvaltning 
• upplåning 
• borgen 
• rapportering och uppföljning. 
 
Policyn preciserar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som 
kommunfullmäktige enligt 8 kap 3 § Kommunallagen skall meddela, vilket även 
framgår av fastställt reglemente för kommunstyrelsen. 
 

1.3 Tillämpning och uppföljning av finanspolicyn 
  
Tidigare antagna föreskrifter om kommunens medelsförvaltning uttryckta i en 
”Finansiell policy för Luleå kommun” (antaget i kommunfullmäktige 2008-10-27,  
§ 242) upphör att gälla och ersätts med denna policy.  
 
Om kommunens låne- eller placeringsportfölj behöver förändras till följd av denna 
policy gäller att förändringen skall genomföras så snart det kan ske. 
 
Ekonomikontoret skall, på kommunstyrelsens uppdrag, kontinuerligt följa upp 
gällande finansiella policy för att pröva dess ändamålsenlighet. 

156



 

Finansiell policy för Luleå Kommun 
 

 

4 
 

 

Kommunfullmäktiges föreskrifter för medelsförvaltning, uttryckta i denna finan-
siella policy, skall omprövas vid behov. Om förutsättningar i kommunen eller 
omvärlden förändras på ett sätt som motiverar ändringar i policyns riktlinjer skall 
ekonomikontoret föreslå uppdatering. 
 

2  FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- 
 OCH ANSVARSFÖRDELNING 

2.1 Koncernsamordning 
 
För att hantera koncernens ekonomi effektivt skall kommunen, på det sätt och 
inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, koordinera de finansiella 
frågorna för de enheter som ingår i kommunkoncernen. I kommunkoncernen 
inbegrips i detta sammanhang de hel- och delägda företag där kommunen har ett 
rättsligt bestämmande inflytande. 
 
Genom att samordna finansiell verksamhet hos kommunen och dess bolag kan 
stora fördelar uppnås. Detta gäller för såväl in- och utlåning som kassaflöden. 
Genom att använda kommunkoncernens internbank kan koncernens upplånings- 
och placeringsbehov matchas mot varandra med ett positivt utfall för samtliga 
parter. 
 
De kommunägda företagen förutsätts därför utnyttja koncernsamordningen och 
förbinda sig att göra sina medelstransaktioner via koncernkontot. Villkor för 
placeringar och upplåning via kommunen skall vara marknadsmässiga. Kan inte 
kommunen erbjuda villkor motsvarande externt alternativ medges i förekomman-
de fall placeringar utanför kommunen. Den finansiella samordningen mellan 
kommunen och de kommunala bolagen regleras i denna policy, fastställd företags-
policy och eventuellt genom separata ägardirektiv. 
 

2.2 Ansvars- och befogenhetsfördelning 
 
För den kommunala koncernen skall följande fördelning av ansvar och befogen-
heter gälla inom den finansiella verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige  Beslutar om övergripande riktlinjer och policy för 

kommunen och de kommunala bolagen. Beslutar om 
finansiella mål samt ramar för kommunens upp-
låning. 

 
Kommunstyrelsen  Ansvarar för kommunens medelsförvaltning 

Beslutar om upplåning inom ramen för kommun-
fullmäktiges delegation. Beslutar om externt förvalt-
ningsuppdrag. Ansvarar för förvaltning av dona-
tionsmedel. 

157



 

Finansiell policy för Luleå Kommun 
 

 

5 
 

 

 
Finansförvaltningen Finansförvaltningen vid ekonomikontoret ansvarar 

under kommunstyrelsen för genomförandet av den 
finansiella verksamheten enligt punkt 2.2.1. 

 
De kommunala bolagen I kommunkoncernens bolag skall respektive styrelse 

fastställa en finanspolicy som i tillämpliga delar skall 
baseras på denna policy och eventuellt 
förekommande ägardirektiv. 

     
Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för 
bolagets finansiella verksamhet och risker. 

 
I övrigt gäller vad som anges i fastställda reglementen och delegationsbeslut. 
  

2.2.1 Finansförvaltningen 

 
Finansförvaltningen inom ekonomikontoret är organiserad i form av en 
internbank som har till uppgift att 
 
• svara för övergripande samordning av kommunkoncernens finansiella 

verksamhet, 
• bevaka utvecklingen inom de finansiella marknaderna, 
• administrera och samordna kommunkoncernens betalningsströmmar genom 

koncernkonto, 
• lämna erforderlig service i finansiella frågor till kommunkoncernens olika 

enheter, 
• rapportera om den finansiella ställningen och utvecklingen till kommun-

styrelsens arbets- och personalutskott, samt budgetutskottet, 
• initiera utvecklings- och förbättringsåtgärder av den finansiella verksamheten. 
 
Ekonomichefen är ansvarig för finansförvaltningen och agerar utifrån den besluts- 
och delegationsordning som kommunstyrelsen fastställer.  
 

2.3 Extern förvaltning av kommunens medel 
 
För den externa förvaltningen av kommunens likviditet på kort eller lång sikt 
skall följande gälla: 
 
• Extern förvaltning skall upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling 

(LOU). 
• Förvaltare av kommunens fonderade medel skall vara svenskt värdepappers-

institut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans 
finansiella instrument, enligt 1 kap 3§ p 4, lagen om värdepappersrörelse 
(1991:981). 
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• Uppdraget skall grunda sig på skriftligt avtal där förvaltaren åtar sig att följa 
kommunens placeringsföreskrifter med eventuellt ytterligare preciseringar 
som kommunstyrelsen fattar beslut om. 

• Avtalsperioden skall begränsas till 2 år med möjlighet till 1 års förlängning. 
 
Ovanstående är ej tillämpligt för den del av medlen som kommunen eventuellt 
väljer att placera direkt i värdepappersfonder eller kortfristiga värdepappers-
innehav. 
 

2.4 Förvaring av värdepapper 
 
Portföljens tillgångar skall förvaras hos värdepappersinstitut som har Finansin-
spektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring enligt 3 kap 4§ p 2, 
lagen om värdepappersrörelse (1991:981). 
 

2.5 Likviditet 
 
Placeringar skall göras i värdepapper med hög likviditet, d v s marknadsnoterade 
värdepapper som vid varje tidpunkt kan omsättas. 
 

3  LIKVIDITETSFÖRVALTNING 

3.1 Likviditetsplanering 

 
För att uppnå en effektiv medelsförvaltning skall en samordnad likviditetsplane-
ring ske inom kommunkoncernen. För att denna skall bli så korrekt som möjligt 
skall kommunen och de kommunala bolagen upprätta egna likviditetsplaner och 
löpande rapportera större avvikelser i penningflödet. Likviditetsplanen skall vara 
rullande och avse in- och utbetalningar och revideras halvårsvis. Ekonomikontoret 
sammanställer dessa planer i en gemensam likviditetsplan för kommunkoncernen. 
 
Likviditetsplaneringen skall 
 
• ligga till grund för bedömning av betalningsberedskap på kort och lång sikt, 
• utgöra underlag för beslut om placering av likvida medel och upplåning. 
 
Kommunens likviditet behövs för olika ändamål. Likviditetsplanen skall särskilt 
utvisa hur stor del som avser 
 
• kortfristiga medel som behövs för att utjämna skillnader i in- och 

utbetalningsströmmarna, 
• medel för långfristiga ändamål ex v medel som avsätts för framtida pensions-

utbetalningar (se punkt 4 ”Kapitalförvaltning”). 
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3.2 Målsättning med likviditetsförvaltningen 
 
Kommunens likviditet skall alltid vara så stor att en god betalningsberedskap 
kan hållas. Målsättningen med likviditetsförvaltningen är att, under iakttagande 
av nedanstående riskbegränsande åtgärder, maximera avkastningen på den del 
av kommunens likviditet som förvaltas kortsiktigt d v s < 1 år. Överskottslik-
viditet inom koncernen skall i första hand användas till kreditbehov inom 
koncernen.  
 

3.3  Kreditrisker 
 
Med kreditrisker menas i detta sammanhang risken att en låntagare går i konkurs 
eller av annan anledning inte fullgör sina betalningsförpliktelser mot kreditgiva-
ren. I samband med att kommunen köper ett på penningmarknaden emitterat 
värdepapper iträder sig kommunen rollen som kreditgivare. 
 
I syfte att begränsa kreditriskerna får placering av likvida medel endast ske med 
en löptid < 1 år hos följande motparter. 

    Max andel Max andel 
Kategori   per kategori % per emittent % 
  
A  Statsskuldsväxlar och statsobligationer     100 100 
 
B  Certifikat utfärdade av svenska kommuner,  
 landsting och deras helägda bolag 100 25 
 
C  Bostadsfinansieringsbolag, svenska banker  
 och Kommuninvest AB      100   25 
 
D      Övriga värdepapper med lägst A hos,  

 Standard & Poor’s eller Moody´s         10    5 

 

3.4 Ränterisk och likviditetsrisk 

 
Med ränterisk menas risken att värdet på en placering eller en hel portfölj sjunker 
till följd av en räntehöjning. Detta realiseras under förutsättning att placeringarna 
säljs före förfallodagen. Kravet är att kommunen genom en effektivt fungerande 
likviditetsplanering skall minimera behovet av förtida inlösen p g a akuta likvidi-
tetsbehov. 
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Likviditetsrisk är risken att ett värdepapper inte går att realisera till förväntat pris 
vid önskat tillfälle. Genom en blandning av värdepapper med en fungerande 
andrahandsmarknad och för dessa välja olika belopp, löptider etc minimeras dessa 
risker. 
 

3.5 Övriga förutsättningar 

 
Ekonomichefen beslutar om kortsiktig placering av likviditet, enligt ovanstående 
placeringsregler, utifrån den beslut- och delegationsordning som kommun-
styrelsen fastställer. 
 

4  KAPITALFÖRVALTNING 

4.1 Syfte och mål 
 
Syftet med kapitalförvaltning är utifrån fastställda placeringsriktlinjer att uppnå en 
god avkastning på den del av kommunens likviditet som skall förvaltas för en 
längre tid. Därigenom skapas förbättrade förutsättningar att minska de långsiktiga 
likviditetsmässiga påfrestningar som kommer av pensionsutbetalningar eller 
andra större åligganden i framtiden.  
 
Kapitalförvaltning kan ske i egen regi eller genom att anlita extern förvaltare som 
ges mandat att placera kommunens medel enligt fastställda placeringsriktlinjer 
(diskretionär förvaltning). 
 
Målet med kapitalförvaltningen är att den långsiktiga avkastningen minst skall 
motsvara en tillväxt motsvarande avkastningen på den långa statsobligations-
räntan (10 år) med ett tillägg om en halv procentenhet per år sett över en rullande 
femårsperiod.  
 
Nedan angivna placeringsregler syftar till att säkerställa att risktagandet står i 
proportion till den förväntade avkastningen. 
 

4.2 Tillåtna tillgångsslag och limiter   
 

Portföljens medel kan placeras i följande tillgångsslag och för den del som utgörs 
av egen/diskretionär förvaltning anges limiter d v s den lägsta, högsta och normala 
andel som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt får utgöra av portföljens 
marknadsvärde: 
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    Min, %  Normal, % Max, %  
1  Egen/diskretionär förvaltning 
1a  Svenska räntebärande värdepapper 50 80 100 
1b Svenska aktier 0 10 20 
1c Utländska aktier 0 10 20 
1d Likvida medel 0 0 5 
 
2 Värdepappersfonder - - 40 
 
3 Strukturerade produkter - - 20 
 
4 Återlån i kommunen - - - 
  

4.2.1  Placeringsregler för egen/diskretionär förvaltning 

 
Räntebärande värdepapper 
Med räntebärande värdepapper avses statsskuldväxlar, obligationer, certifikat och 
liknande värdepapper. I syfte att begränsa kreditrisken medges endast placering i 
kort- och/eller långfristiga räntebärande värdepapper emitterade av följande 
kreditgivare: 
 
 Max andel Max andel 
Kategori per kategori % per emittent % 
  
A Svenska staten, statliga verk och bolag     100 100 
B Svenska kommuner, landsting och deras               
  helägda bolag med kommunal borgen, 
 Kommuninvest AB 75   20 
C Bostadsfinansieringsbolag, svenska banker 
 och deras helägda bolag        60    15 
D Emittenter med en långsiktig rating om 
 minst A eller kortsiktig (max 1 år) rating om 

K-1 enligt Standard & Poor’s alternativ A  
resp P-1 enligt Moody’s          25    10 

 
För att begränsa ränterisken skall följande gälla: 
 
• Den genomsnittliga kvarvarande löptiden (durationen) för den räntebärande 

portföljen skall vara högst 5 år och normalvärdet skall vara 3,5 år.  
Durationen 3,5 år kompletteras med möjlighet att avvika ± 1,5 år. 
För kategori D får durationen ej överstiga 360 dagar. 

 
• Vid en ränteförändring med 1 % får ränterisken uppgå till högst 5 % av 

portföljens marknadsvärde. 
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Aktier och aktierelaterade instrument  
I syfte att begränsa kredit- och likviditetsrisken samt kursrisken d v s att mark-
nadsvärdet på en aktieportfölj sjunker skall följande regler gälla för aktieplacering: 
 
• Portföljens svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument skall 

vara börsnoterade Med börsnoterade menas föremål för regelbunden handel på 
auktoriserad marknadsplats som är öppen för allmänheten och som står under 
tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Vid nyintroduktioner kan 
avsteg från börsnotering göras under förutsättning att aktierna enligt introduk-
tionsprospektet har för avsikt att omgående börsnoteras. 
 

• Placeringar i svenska aktier får endast ske i aktier inom Large Cap och Mid 
Cap. Aktieinnehavet inom Mid Cap får sammantaget högst uppgå till 20 %. 

 
• Aktier i den svenska aktieportföljen hänförliga till ett bolag eller bolag i samma 

koncern får uppgå till högst 10 % av den svenska aktieportföljens marknads-
värde.  
 

• Aktier i den utländska aktieportföljen hänförliga till ett bolag eller bolag i 
samma koncern får uppgå till högst 10 % av den utländska aktieportföljens 
marknadsvärde. 

 
• Aktieportföljen skall vara väl diversifierad d v s ha en god spridning mellan 

olika branscher. 
 

4.2.2 Värdepappersfonder 

 
Placering får ske i andelar i värdepappersfond (som placerar i räntebärande 
värdepapper och/eller aktier), som står under tillsyn av Finansinspektionen eller 
motsvarande myndighet, vars placeringsinriktning i all väsentlighet överens-
stämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy. 
 

4.2.3 Strukturerade produkter 
 

Strukturerade produkter är ett komplement till de traditionella tillgångsslagen 
under förvaltning. Placering får ske i strukturerade produkter med 
återbetalningsgaranti. 
   
Strukturerade produkter kombinerar räntemarknadens låga risk med aktie-
marknadens avkastningspotential. Som ägare till en strukturerad produkt är 
man i de flesta fall garanterad att få tillbaka hela det investerade kapitalet 
(kapitalgaranti), samtidigt som man också har möjlighet till avkastning. 
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4.2.4 Återlån 

 
Medel som i balansräkningen avsatts för pensionsförpliktelser får istället för att 
placeras på andra sätt, användas för att finansiera investeringar när kommunen 
har ett upplåningsbehov. En marknadsmässig ränta ska gottskrivas Pensions-
förvaltningen, samtidigt som kommunens skuld uppräknas i motsvarande 
omfattning.  
 

4.3 Värdering av portfölj och åtgärder vid avvikelser mot 
 limiter 

 
Portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Vid 
avvikelser mot fastställda limiter skall tillgångar avyttras/anskaffas så snart det 
kan ske med hänsyn till de risker som avvikelsen medför.  

 

4.4 Övriga förutsättningar 
 
Portföljens tillgångar får ej belånas. 
 
Av etiska skäl medges ej placeringar i företag som har produktion eller försälj-
ning av krigsmateriel eller tobaks- och alkoholvaror som sin huvudsakliga 
verksamhet. Placeringar får även ske på sådant sätt att högre etiska hänsyn kan 
uppnås, utan försämrad avkastning. 
 
Indirekt ägande via investmentbolag och fonder, bedöms i sin helhet i förhållande 
till investmentbolagets och fondens totala innehav. 
 
Ekonomichefen beslutar om kapitalförvaltning, enligt ovanstående placerings-
regler, utifrån den beslut- och delegationsordning som kommunstyrelsen 
fastställer. 
 

5 UPPLÅNING 
 
Vid upplåning och skuldförvaltning skall sådana former väljas som medger en låg 
risknivå och lägsta möjliga finansieringskostnader för kommunkoncernen. 
 
I samband med beslut om årsbudget fastställer kommunfullmäktige storleken av 
långfristig upplåning för kommande budgetår. 
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Följande lånealternativ är tillåtna:  

• Reverslån. 

• Utgivande av kortfristiga skuldebrev på penning- och kapitalmarknaden 
(certifikatprogram).  

• Eventuellt övriga nya/kompletterande upplåningsformer (efter beslut i 
kommunstyrelsen).  

• Checkkredit.  

 

5.1 Risker 
 
I samband med upplåning skall nedanstående risker särskilt beaktas. 
 
Vissa undantag kan accepteras i samband med uppbyggandet och avveckling av 
kommunens låneportfölj. 
 
Finansieringsrisk 
För att begränsa risken att kommunen inte har tillgång till likvida medel i rätt tid 
när lån förfaller till betalning gäller följande: 
 
• Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör inte understiga 

2,0 år. Samtliga lån skall dock kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostna-
der. 
 

• Högst 25 procent av lånestocken får förfalla till betalning inom en rullande  
12-månadersperiod. 
 

• Finansförvaltningen skall tillförsäkra kommunen en god betalningsberedskap 
genom en väl fungerande likviditetsplanering. 
 
 

Ränterisker 
Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna ränteläget 
påverkar kommunens räntekostnader i negativ riktning. För att begränsa 
ränterisken skall lånestocken utformas i enlighet med följande: 
 
• Den genomsnittliga räntebindningstiden bör vara minst 1 år och högst 3 år. 
• Lånen skall spridas på olika räntebindningsperioder så att minst 10 procent och 

högst 50 procent räntejusteras varje rullande 12-månadersperiod. 
• Räntebindningstiden för enskilda lån får ej överstiga 10 år. 
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5.1.1  Instrument för riskhantering 

 
Derivatinstrument 
Ekonomikontoret får ingå sedvanliga förekommande avtal, i syfte att minska 
och/eller sprida de med upplåningen eventuellt förekommande riskerna. Derivat-
instrument får endast användas för att hantera ränterisken i skuldportföljen, dvs 
inte för att spekulera. En annan restriktion är att det inte får finnas en volym av 
räntederivat (netto) som överstiger utestående låneskuld. Följande derivatinstru-
ment är tillåtna. 
• Räntetak (cap) och golv (floor). 
• Kombination av tak och golv (collar). 
• Ränteswappar. 
• Strategier innehållande ovanstående instrument (strukturerade derivat). 

 
Ekonomikontoret har exempelvis möjlighet att binda räntan i förtid med hjälp av 
derivatinstrument vid kraftiga ränterörelser. 

 

5.2  Kommunens interna upplåning 
 
Med "intern upplåning" menas uppgörelser där kommunen mot en viss, vid varje 
tidpunkt, överenskommen ränta lånar pengar från kommunens bolag. Intern-
banken ansvarar för förvaltning av dessa enligt punkt 3 ”Likviditetsförvaltning”. 
 

5.3 Upphandling 
 
All extern upplåning skall ske på affärsmässiga grunder genom anbudsförfarande 
från ett representativt urval av långivare på marknaden.   

 

5.4 Koncernfrågor 
 
De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för den egna finansieringen. 
Kommunens regler för upplåning bör dock vara vägledande när resp bolag 
fastställer sina riktlinjer för upplåning och skuldförvaltning. 
 
Möjligheter till samordning av upplåning som ger koncernmässiga fördelar skall 
alltid utnyttjas. Övrig samverkan i finansieringsfrågor bör eftersträvas av 
kommunen och bolagen. 
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5.5 Övriga förutsättningar 
 
Extern upplåning i placeringssyfte är ej tillåten. All upplåning skall ske i svensk 
valuta. 
 
Delegation till ekonomikontoret att fatta beslut om upplåning enligt ovan fast-
ställda riktlinjer beslutas i särskild ordning. 
 
Leasing och liknande finansiella former skall jämställas med upplåning och är bara 
tillåtet om det medför uppenbara fördelar. Samtliga fall av leasing i större omfatt-
ning kan enbart beslutas av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott. 
 

6 BORGEN 
 
Borgen ges normalt endast till bolag ingående i kommunkoncernen och i huvud-
sak för lån avseende bostadsändamål. Alla beslut om kommunal borgen ska fattas 
av kommunfullmäktige. Teckningsrätt för borgen beslutas i särskild ordning. 
 
Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats 
med borgenslån är betryggande försäkrade. Alla borgensåtaganden skall därför 
villkoras med ett förbehåll om att låntagaren skall hålla investeringen försäkrad 
under hela åtagandetiden. I vissa fall kan borgensåtaganden villkoras med att 
låntagaren lämnar annan säkerhet ex v pantbrev i egendomen. 

 
Alla borgensåtaganden innebär ett risktagande och ökade administrativa kost-
nader av olika slag. En borgensavgift på 0,3 % av den totala borgenssumman ska 
årligen i början av respektive år i förskott tas ut av de kommunala bolagen. 
Avgiften ska baseras på borgensbeloppet 31:a december föregående år. 
 
Tidigare beslut i kommunfullmäktige gällande borgensavgifter ersätts av denna 
policy. 

 

7  RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 

  

7.1 Intern kontroll 
 
Med intern kontroll avses i detta fall de kontrollmoment som ingår i administra-
tionen av löpande placerings- och finansieringsavslut inklusive handhavandet av 
aktuell dokumentation.  
 
För att åstadkomma en god säkerhet och effektiva rutiner i finansarbetet krävs att 
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handläggar- respektive internkontrollfunktionerna inom internbanken hålls 
åtskilda. 
 
I samtliga fall av upplåning, likviditetsplaceringar, in- och utlåningsuppgörelser 
inom kommunkoncernen skall ett internt beslutsunderlag upprättas. Beslutet skall 
dokumenteras och undertecknas av behöriga personer och överlämnas till ekono-
mikontorets kassafunktion. 
 
Alla avier och avräkningsnotor avseende placeringar skall skickas till ekonomi-
kontorets kassafunktion. Kassan skall göra avstämningar mellan placeringsbeslut 
och dessa underlag samt svara för inrapportering till redovisningssystemet. 
 

7.2 Rapportering till kommunledningen 
 
För att ge kommunens ledning kontinuerlig information som rör medelsförvalt-
ningens utveckling skall ett väl fungerande rapporteringssystem finnas. 
 
Kontinuerliga rapporter från finansförvaltningen skall ske till kommunstyrelsens 
arbetsutskott eller budgetutskott. Rapporteringen skall ske i samband med varje 
delårsrapport och bokslut. Rapporteringen skall även innefatta medel avsatta för 
extern förvaltning. 

 

7.3  Rapportering från extern förvaltare 
 
Om kommunen utnyttjar externa förvaltare skall dessa efter varje månads utgång 
lämna en rapport till ekonomikontoret över förvaltningen. Rapporteringen skall 
innehålla följande uppgifter: 
 
• Aktuellt marknadsvärde per innehav samt totalt för portföljen. 
• Avkastningen under månaden och året i absoluta tal och jämförda med 

fastställt index. 
• Förändringen av tillgångssättningen av innehavet under månaden. 
• Procentuell fördelning mellan de olika tillgångsslagen. 
• Genomsnittlig löptid och räntekänslighet vid innehav av räntebärande 

värdepapper. 
• Ev större avvikelse från placeringsreglerna, avvikelsens orsak samt vidtagen åt-

gärd/förslag till åtgärd. 
 

8 ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 
Benämning  Definition 
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Cap  Ett med option besläktat instrument, som innebär att 
låntagaren betalar en premie för rätten att inte behöva 
betala räntor över en viss nivå. 

 
Collar  Ett med option besläktat instrument, som är en kom-

bination av cap och floor, och som innebär att räntan 
låses in mellan två nivåer. 

 
Derivatinstrument  Riskhanteringsinstrument vars värde eller pris baseras 

på värdet av ett underliggande värdepapper. 
 
Diskretionär förvaltning Förvaltaren genomför transaktioner för kunds räkning 

i den utsträckning och med de begränsningar som 
fastställts i avtal och fullmakt. 

 
Duration  Uttrycker en obligations/kredits vägda genomsnittliga 

återstående löptid.  
 
Emittent  Utgivare av finansiella instrument. 
 
Finansieringsrisk  Risken att likvida medel inte kan lånas upp utan 

påtaglig kostnadsökning. 
 
 Finansieringsrisk innebär att en situation kan uppstå 

där det vid ett eller flera tillfällen kan vara svårt att 
låna pengar eller att upplåningen endast kan ske till 
oförmånliga villkor. Vid en ojämn kreditförfallostruk-
tur skulle följden kunna bli att stora volymer förfaller 
vid ogynnsam tidpunkt. Finansieringsrisken i port-
följen är större om stora volymer skall placeras om vid 
ett enda tillfälle i jämförelse med om mindre belopp 
förfaller jämnt över tiden. 

 
Floor  Ett med option besläktat instrument, som innebär att 

låntagaren åtar sig att t ex i anslutning till ett lån med 
rörlig ränta, betala en viss ränta även om marknads-
räntan sjunker under denna nivå. 

Index  Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex 
Affärsvärldens generalindex. 

 
Koncernkonto  Ett för koncernen gemensamt kontosystem. Bolagens 

likvida medel i koncernkontosystemet redovisas som 
fordringar respektive skulder mot kommunen. 
Koncernens samlade likviditet redovisas i kommunen. 

 
Kreditrisk  Risken att en motpart inte fullgör sina förpliktelser. 
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Large Cap Large Cap är Stockholmsbörsens lista för de största 
bolagen. Nordiska bolag med ett börsvärde över en 
miljard Euro återfinns här. 

 
Likvida medel  Pengar eller sådana tillgångar som lätt kan omsättas 

till pengar. 
 
Likviditet  Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, 

i ett instrument eller på en marknad. Även benämning 
för kassamedel. 

 
Likviditetsrisk  Risken att åsamkas kostnader genom att ej ha tillgång 

till eller kunna låna upp likvida medel vid oförutsedda 
tillfällen. Den innefattar även risken att värdepapper 
pga marknadssituationen ej kan omsättas vid önskad 
tidpunkt, till önskat pris eller till önskad volym. 

 
Limit  Risknivå som begränsar innehav av finansiella 

instrument. 
 
Löptid  Den tid som återstår till ett värdepappers förfall. 
 
Marknadsvärde  Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapital-

marknadens rådande prisnivå. 
 
Mid Cap Mid Cap är Stockholmsbörsens lista för de medelstora 

bolagen. Nordiska bolag med ett börsvärde över 150 
miljoner Euro men under en miljard Euro återfinns 
här. 

 
Option  Avtal mellan två parter vilket reglerar köp eller för-

säljning av ett värdepapper. Avtalskonstruktionen kan 
innehålla att den ena avtalsparten har rätt att genom-
föra transaktionen om denne så önskar.  

 
Rating  Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av 

sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på 
överenskommen tidpunkt. Ratinginstituten Standard 
& Poor´s och Moody’s klassificering är enligt följande: 

  
 Kreditvärdighet, långfristig upplåning   

 Mycket 
hög 

Hög Spekulativ Mycket 
låg 

S&P AAA-AA A-BBB BB-B CCC-D 
Moody’s Aaa-Aa A-Baa Ba-B Caa-C 

  
 Kreditvärdighet, kortfristig upplåning 
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 Mycket 
hög 

Hög Tillfredsst. Mycket 
låg 

S&P K1 K2 K3 K4, K5 
Moody’s P-1 P-2 P-3 Not P 

 
Ränterisk  Värdeförändring på en räntebärande position som 

följd av ändrade marknadsräntor. Ränterisk innebär 
att räntenivån är ogynnsam när ränteförfall sker och 
räntan ska sättas om. Ränterisken är större om stora 
volymer skall räntesättas vid ett enda tillfälle i jäm-
förelse med om mindre belopp räntesätts jämnt över 
tiden. 

 
Ränteswap  Innebär att två parter byter räntebetalningsströmmar 

utan något byte av reverser. Skuldförhållandet består 
oförändrat. En swap används för att byta en fast mot 
en rörlig ränta och vice versa. 

 
Swap  Ett swapkontrakt är ett kontrakt som innebär att 

parterna genom kontantavräkning, likvid eller leve-
rans byter betalningsflöden belöpande på kontrakts-
baser i enlighet med vad som anges i ifrågavarande 
kontraktsspecifikation, utan att ha rätt till det under-
liggande nominella beloppet föreligger. 

 
Tillgångsslag  Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel 

på tillgångsslag. 
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2018-01-04

 
2018/101-2.4.0.3

David Johansson

Extern låneram, borgen samt checkkontokredit för Luleå 
kommunkoncern
Ärendenr 2018/101-2.4.0.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en extern låneram för Luleå 

kommun enligt tabell 1a nedan om totalt 800 mkr under 2018.
2. En extern låneram fastställs för Luleå Kommunföretags AB:s koncern 

enligt tabell 1b nedan om totalt 3 281 mkr under 2018.
3. En total checkkontokredit för kommunkoncernen fastställs till 800 mkr.
4. Kommunfullmäktige beslutar fastställa såsom för egen skuld ingå 

borgensåtaganden för 2018 om 3 281 mkr jämte därpå löpande ränta 
och kostnader.

5. Administrationsavgiften för internbanksverksamhet för 2018 fastställs 
till 0,03%.

6. Borgensavgiften för 2018 fastställs till 0,3 %.
7. Kommunfullmäktige beslutar att till Luleå Kommunföretag AB från 

respektive dotterbolag under 2018 överföra finansiella åtaganden 
enligt tabell 2.

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige 
fastslår punkt 1-7 att den interna lånelimit till Luleå kommunföretag AB 
fastställs till 1 298 mkr enligt tabell 2. Kommunstyrelsens delegationsordning 
revideras med anledning av införanden av internbank i ett separat ärende. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i enlighet med antagen finanspolicy att besluta
om en låneram för Luleå kommunkoncernens (kommun och helägda 
dotterbolag) externa upplåning inom den finansiella samordningen, 
internbanken. 
Luleå kommun ingår även borgen såsom för egen skuld till kommunens 
helägda dotterbolag. Av finanspolicyn framgår att alla beslut om kommunal 
borgen ska fattas av kommunfullmäktige och att delegationsordning och 
teckningsrätt för borgen ska beslutas av kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet
Extern låneram
Föreslagen extern låneram 2018 för Luleå kommun uppgår i enlighet med 
tabell 1a nedan till 800 mkr och baseras på Luleå kommuns befintliga låneram 
200 mkr med beräknad upplåningsvolym för 2018 om 600 mkr samt befintliga 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (5)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2018-01-04

 
2018/101-2.4.0.3

David Johansson

externa lån inom Luleå Kommunföretag AB:s koncern om 2 769 mkr och de 
helägda dotterbolagens beräknande nyupplåningsvolym för 2018 om 512 mkr 
vilket summerar till 3 281 mkr enligt tabell 1b.

Föreslagen extern låneram för 2018 för Luleå kommunkoncern uppgår i 
enlighet med tabell 1a och 1b till totalt 800 mkr +3 281 mkr = 4 081 mkr. 

Tabell 1a extern låneram 2018 för Luleå kommun
Luleå kommun    800 mkr
Summa    800 mkr

Luleå Kommuns befintliga låneram för 2018 är 200 mkr samt beräknad 
upplåningsvolym för nya lån, pga stora investeringar, är 600 mkr.

Tabell 1b extern låneram 2018 för Luleå Kommunföretags AB:s koncern
Luleå Kommunföretag AB 1 298 mkr
Lulebo AB 1 950 mkr
Luleå Hamn AB      33 mkr
Summa 3 281 mkr

Luleå Kommunföretag AB:s befintliga låneram är 50 mkr för 2018 samt 
beräknad övertagande av lån och nya lån för dotterbolagens räkning, med 
1 248 mkr, enligt tabell 2. 

Lulebo AB har ett totalt borgensåtagande vid utgången av 2018 på 2 950 mkr 
(enligt tabell 1b 1 950 mkr plus 1 000 mkr enligt tabell 2) varav 1 950 mkr är 
kopplade till derivat. Vid lån som är kopplade till derivat kommer det att 
föras resonemang med kreditgivare och revisorer om villkor i samband med 
övertagande av derivat för granskning av eventuella 
värdeöverföringskonsekvenser. I de fall då övertagande inte är lämpligt, 
föreslås att befintligt borgensåtagande om 1 950 mkr kvarstå till dess 
övertagandet kan ske.

Luleå Hamn AB har ett behov av nyupplåning om 80 mkr samt hantering av 
befintliga lån om totalt 66 mkr med kopplingar till derivat. Det ena befintliga 
lånet om 33 mkr binds om vid förfallodatum under 2018 till Luleå 
Kommunföretag AB det andra lånet om 33 mkr förfaller under 2019 och ligger 
således tills förfall kvar i bolaget.  

Checkkontokredit
För att på ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt även fortsättningsvis hantera 
kommunkoncernens tillfälliga rörelsekapitalbehov samt säkerställa att 
betalningsberedskap i form av likviditetsreserv i enlighet finanspolicyn 
uppfylls, så föreslås en checkkredit om maximalt 800 mkr.
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Interna låneramar/Intern limit på kontokrediten. 
Luleå Kommunföretag AB:s styrelse har i enlighet med finanspolicy och 
finansinstruktion att fastställa en intern ram/limit för det lånebelopp som 
kommunfullmäktige vid var tillfälle genom internbanken lånar ut till Luleå 
Kommunföretag AB och dess dotterbolag. Internlåneramen ska revideras 
årligen. 

Motpartsöverföring
Huvudprincipen är att all extern upplåning/finansiering skall ingå i den 
finansiella samordningen från och med internbankens införande. P.g.a detta 
föreslås att Luleå Kommunföretag AB under 2018 övertar de idag helägda 
dotterbolagens befintliga externa lån med kommunal borgen enligt tabell 2, 
för att ersättas av intern utlåning via internbanken. 

Tabell 2 överföring av finansiella åtaganden och intern lånelimit 2018 för 
Luleå Kommunföretag AB koncern.
Lulebo AB 1 000 mkr
Luleå Energi AB    100 mkr
Luleå Hamn AB    113 mkr
Luleå kommunföretag AB      50 mkr
Luleå Lokaltrafik AB      35 mkr
Summa 1 298 mkr

Lulebo AB har under 2018 befintliga lån som inte är kopplade till derivat om 
c:a 700 mkr samt ett nyupplåningsbehov i dagsläget med c:a 300 mkr under 
2018 vilket blir totalt 1 000 mkr. Lånen kommer tas med kommunal borgen i 
Luleå kommunföretag AB.

Luleå Energi AB planerar under slutet av 2018 större investeringar om 100 
mkr. Lånen kommer tas med kommunal borgen i Luleå kommunföretag AB.  

Luleå Hamn AB:s behov av nyupplåning beräknas uppgå till 80 mkr under 
2018. Finansieringen avser delbetalning av en bogserbåt och kommer att tas 
upp i Luleå Kommunföretag AB. Utöver ovan nämnd nyupplåning finns det 
befintliga lån om totalt 66 mkr varav det ena om 33 mkr binds om vid 
förfallodatum till Luleå Kommunföretag AB. Det ger en totalsumma om 113 
mkr. Lånen kommer behållas med kommunal borgen i Luleå kommunföretag 
AB.  

Luleå Kommunföretag AB:s befintliga låneram är 50 mkr för 2018 och förfaller 
under 2020. Lånet kommer tas med kommunal borgen i Luleå 
kommunföretag AB
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Luleå lokaltrafik AB kommer under 2018 att köpa in 15 nya miljödrivna 
bussar som drivs på el och HVO-bränsle. Luleå lokaltrafik AB har för avsikt 
att övergå från att leasa bussar till att köpa dem. Lånen kommer att tas i Luleå 
Kommunföretag AB med kommunal borgen.  

Internbanken föreslås även successivt överta alla befintliga räntesäkringar. I 
takt med att åtaganden övertas från dotterbolagen kommer enskilda 
dotterbolagets internlån att öka och bolagets externa låneskuld att minska 
med motsvarande belopp. Internlåneramen föreslås för respektive dotterbolag 
sätts enligt tabell 2 vilket inkluderar ett övertagande av befintliga lån och 
nyupplåning. 

Borgen
Luleå kommun ingår borgen för lån i helägda dotterbolag. Fram tills nu 
borgar kommunen för det enskilda dotterbolaget men i internbanken kommer 
alla externa lån att successivt övertas till Luleå Kommunföretag AB vilket 
innebär att också borgensåtagandet övertas. För 2018 föreslås en total 
borgensram om totalt 3 281 mkr för Luleå kommunföretagskoncernen d.v.s 
Luleå Kommunföretag AB och dess helägda dotterbolag. Den för 2018 
föreslagna borgensramen framgår enligt tabell 1 b. I takt med att 
motpartsöverföringar sker till Luleå Kommunföretag AB kommer borgen som 
ingåtts för ett enskilt dotterbolag att övergå till Luleå Kommunföretag AB.

Lulebo AB lägger löpande om låneportföljen och har i samråd med 
kommunledningsförvaltningen för avsikt att övergå från säkerhet i form av 
pantbrev i fastigheter till säkerhet i form av kommunal borgen och att nya lån 
i fortsättningen ska tas med kommunal borgen i Luleå Kommunföretags AB:s 
namn. Det innebär att kommunens borgensåtaganden ökar i takt med att 
gamla lån läggs om och att nya lån tas upp. Lulebo AB har i dagsläget lån med 
säkerhet i kommunal borgen med 2 653 mkr och bolaget bedömer att 
borgensåtagandet med anledning av ovanstående förändringar behöver 
utökas med c:a 300 mkr under 2018. Totalt borgensåtagande vid utgången av 
2018 föreslås därför sättas till maximalt 2 950 mkr varav 1 950 mkr är 
kopplade till derivat.

Administrationsavgift för internbanksverksamhet 0,03%
För de lån som övertas från de helägda dotterbolagen av Luleå 
kommunföretag AB i samband införandet av internbank tillkommer en 
internbanksavgift om 0,03% som ska motsvara självkostnaden för 
internbanken. 

Borgensavgift om 0,3%
Borgenavgiftens nivå ligga till grund för att åstadkomma marknadsmässiga 
villkor. Påslaget syftar till att möta lagkrav på konkurrensneutralitet. I de fall 
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kommunen borgar för de helägda bolagens bankgaranti så ska 
borgensprovision utgå med 0,3%.

David Johansson
Redovisningschef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar, nämnder och bolag
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Förslag till revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning
Ärendenr 2018/119-1.3.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa reviderad delegationsordning enligt 
bilaga under förutsättning av att kommunfullmäktige 2018-02-26 beslutar om 
införande av internbank.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har fastställt en delegationsordning för sitt ansvarsområde. 
Dokumentet reviderades senast 2017-02-13.

De aktuella förändringar som föreslås beror på införandet av en internbank i 
kommunen. Samtidigt föreslås vissa ändringar av kommundirektörens, chefen 
för kommunledningsförvaltningens och kanslichefens beslutanderätt. 

Föreslagna förändringar är markerade med genomstruken text och/eller 
färgmarkerad.
 

Beslutsunderlag
Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen 2018, KLF Hid 2018.

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Berörda funktion inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
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Dokumentansvarig 
Kanslichef

Senast reviderad  
2017-02-13 

Beslutsinstans 
KS § 

Dokument gäller för 
KS verksamhetsområde

 

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 §§
kommunallagen (KL). Delegation innebär överlåtande av beslutsfunktion.

Syftet med delegering är att avlasta nämnderna rutinärenden. Av 
delegationsordningen framgår vilken beslutanderätt som delegeras och 
till vem beslutanderätten överlåts.

De beslut som avses i delegationsordningen gäller endast verklig
beslutanderätt i kommunallagens mening - till skillnad från så kallad
verkställighet. Kännetecknande för ett beslut är bland annat att det 
föreligger alternativa lösningar och att beslutsfattarna måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Beslut som fattas med stöd av 
delegation jämställs med ett beslut som nämnden själv har fattat. Beslutet 
kan överklagas, antingen genom förvaltningsbesvär eller bli föremål för 
laglighetsprövning genom kommunalbesvär.

Delegation kan inte ske till beredningar eller motsvarande som består av 
både förtroendevalda och tjänstemän. Vidaredelegation kan endast ske i 
ett steg, det vill säga nämnden får överlåta till en förvaltningschef som fått
delegation att vidaredelegera sin beslutanderätt till en annan anställd i
kommunen. Den som fått sin beslutanderätt på delegation från 
förvaltningschefen kan inte i sin tur delegera vidare.

Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegering. Detta kan 
göras både generellt och i ett enskilt ärende. Nämnden kan även föregripa 
en delegats beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och
besluta. Detta kan till exempel gälla ett ärende som nämnden bedömer 
som så principiellt viktigt att den själv bör besluta. Återkallelse av 
delegering kan inte göras i ett ärende där delegaten redan fattat ett beslut.

Den som har fått delegation kan i ett enskilt ärende välja att inte själv 
utnyttja sin beslutanderätt utan istället hänskjuta avgörandet till 
nämnden. Den som är jävig får inte besluta i ärendet.
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Kommunledningsförvaltningen 2016/1093
Kansliet

Riktlinjer och principer
Vid fattande av delegationsbeslut ska följande riktlinjer och principer 
gälla;
Principiella beslut kan inte delegeras, vilket innebär att delegerad
beslutanderätt inte får utövas i ärenden som avser verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet (6 kap 34 § KL). I dessa ärenden 
beslutar kommunstyrelsen.

Delegerad beslutanderätt får endast nyttjas inom ramen för budgeterade
medel och i enlighet med gällande lagar, avtal, mål och riktlinjer, 
anvisningar etc.

Anställningsbeslut som är kortare än 12 månader betraktas som 
verkställighet.

I övrigt gäller följande riktlinjer för utövande av delegerad beslutanderätt.

-  överordnad tjänsteman har generell rätt att besluta i alla de ärenden 
som tillkommer underordnad delegat vid dennes frånvaro, vilket 
innebär att beslut kan fattas vid den ordinarie befattningshavarens 
frånvaro

-  delegat har rätt att i vissa ärenden avstå från att fatta beslut och i 
stället hänskjuta ärendet till närmast överordnad tjänsteman, utskott 
eller kommunstyrelsen.

-  delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som berör delegatens
egna personliga förhållanden eller där jäv enligt 25 kap 6 § KL 
föreligger

- beslutsärende ska behandlas i ett sammanhang, dvs en uppdelning av
ärendet får ej ske i syfte att kringgå gällande delegation.

Brådskande ärende
I ärenden, som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte 
kan avvaktas, beslutar ordföranden, med vice ordföranden som ersättare.

Besluten anmäls till kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde.
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Vidaredelegation
Förvaltningschef har, i enlighet med 6 kap 37 § KL, rätt att vidaredelegera 
sin beslutanderätt till annan anställd inom sin förvaltning, utom i de fall 
där det särskilt står i delegationsordningen att vidaredelegering inte får 
ske.

Anmälan av beslut
Beslut fattade på delegation av kommunstyrelsen ska anmälas till
kommunstyrelsen på nästföljande sammanträde. Av anmälan ska följande
framgå;
- vem som är beslutsfattare
- typ av ärende
- vilket beslut som fattats
- datum för beslutet

Anmälan får ske genom kopia av beslutet, till exempel anställningsbevis 
etc. En sammanställning görs av samtliga delegationsbeslut som framgår i
protokollet.

Beslut fattade på vidaredelegation från förvaltningschef ska anmälas till
denne, som i sin tur anmäler beslutet till kommunstyrelsen på 
nästföljande sammanträde.

Arbetsutskottets beslutanderätt

1 Beslut om representation enligt särskilda regler fastställda av 
kommunfullmäktige.

2 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet överstiger 6 000 000 kr och fler än 
en förvaltning/ett bolag berörs.

5 Beslut som föranleds av att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör
kommunens krisledningsnämnd

6 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av gällande
pensionsbestämmelser för förtroendevalda

7 Med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om entreprenad inom
kommunal vuxenutbildning (23 kap 2 § skollagen)
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8 Med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om entreprenad inom
särskild utbildning för vuxna (23 kap 2 § skollagen särvux)

9 Med bibehållet huvudmannaskap sluta avtal om entreprenad inom
utbildning i svenska för invandrare. (23 kap 2 § skollagen, SFI)

10 Beslut om stöd till ändamål som bedöms innebära marknadsföring av 
kommunen samt allmänt gagna kommunens näringsliv.

11 Beslut om kommunens medel för näringslivsbefrämjande åtgärder och
medfinansiering vid EU-bidrag.

12 Beslut om disponering av medel för strategiska utvecklingsinsatser och särskilda folkhälsosatsningar.

13 Uppdrag att upprätta, samråda om och ställa ut detaljplaner och
områdesbestämmelser. Innefattar även rätt att avslå begäran om att 
upprätta detaljplan.

Räddnings- och beredskapsutskottet beslutanderätt

1 Återta medgivande för fastighetsägare att genomföra sotning på den
egna fastigheten enligt 3 kap 4 § andra stycket lagen om skydd mot
olyckor (LSO).

2 Revidering av ”riktlinjer för externa tjänster och uthyrning m m inom
räddningstjänsten” med undantag av tillsynstaxa och avgift för och 
återställning av larm.

Beslutanderätt för ordföranden i kommunstyrelsen med vice 
ordföranden som ersättare

1 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

2 Fastställa lön, godkänna semester och tjänstledighet samt 
vikariatsförordnande för kommundirektören.

3 Förtroendevaldas tjänsteresor och deltagande i kurser och konferenser.

4 Tillstånd att använda kommunens vapen.
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5 Beslut på kommunstyrelsens vägnar som är så brådskande att 
kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.

Kommundirektörens beslutanderätt 

1 Anställa, fastställa lön och övriga anställningsvillkor för samtliga 
förvaltningschefer inom kommunen samt direkt underställd personal.

2 Säga upp och avskeda underställd personal.

3 Beslut om att förbjuda bisysslor för direkt underställd personal och
förvaltningschefer. 

Kommundirektörens beslutanderätt med biträdande kommundirektör 
som ersättare

1 Vara kommunens ombud i mål och ärenden inför domstolar och andra 
myndigheter samt övriga ärenden i den mån det åligger 
kommunstyrelsen att företräda kommunen.

2 Rätt att uppdra åt annan att föra kommunens talan.

3 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 6 000 000 kr och fler 
än en förvaltning/ett bolag berörs.

4 Teckna kommunens firma inom ramen för av kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen fattade beslut.

5 Besluta om avgångsersättningar och särskilda pensionslösningar.

6 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige

Chefen för kommunledningsförvaltningens beslutanderätt

1. Anställa samt fastställa anställningsvillkor för direkt underställd 
personal vid kommunledningsförvaltningen.

2. Säga upp och avskeda underställd personal.
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3. Rätt att överklaga ärenden angående folkbokföring och taxering till 
skatt.

4. Beslut om förlängd giltighetstid för interna styrdokument (politiskt 
beslutade) som efter översyn inte innebär någon materiell förändring 
av innehållet.

5. Rätt att inom kommunledningsförvaltningens ansvarsområde 
omfördela medel inom av kommunstyrelsen fastställd internbudget 
samt utse beslutsattestanter för dessa.

6. Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige

7. Innehav av personligt betalkort inom kommunledningsförvaltningens 
verksamhetsområde inkl årlig omprövning av kortinnehav.

8. Igångsättningstillstånd vid investeringar understigande 5 mkr

9. Omdisponering av medel mellan projekt i fastställd investerings-
budget. 

Kontorschefers beslutanderätt

1 Anställa personal inom resp kontor.

2 Säga upp och avskeda underställd personal.

3 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 
direktupphandlingsvärdet.

4 Beslut om att förbjuda bisysslor.

Personalchefens beslutanderätt

1 Fastställa lön samt övriga anställningsvillkor vid nyanställningar,
omorganisationer, ändringar av befattningar och dylikt utom i de fall 
detta är delegerat till kommundirektören.

2 Besluta om löneförmåner under ledighet enligt 26 och 31 §§ allmänna
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bestämmelser.

3 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare, samt att inom HR-området utfärda 
riktlinjer mot bakgrund av politiskt ställningstagande.

4 Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om
förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden.

5 Besluta om disciplinär åtgärd (varning) för anställda inom
kommunledningsförvaltningens verksamhetsområde.

6 Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 
dess arbetstagare.

7 Beslut om tjänstledighet för projekt/uppdrag av särskilt intresse för 
kommunen samt biståndsverksamhet om ledigheten omfattar längre 
tid än 2 år (se ledighetsriktlinjen).

Chefen för kvalitet och samhällsutvecklings beslutanderätt

1 Anställa personal inom resp kontor.

2 Säga upp och avskeda underställd personal.

3 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 
direktupphandlingsvärdet.

4 Beslut om att förbjuda bisysslor.

5 Beslut om avvisande av för sent inkommet överklagande av 
detaljplaneärende. Ersättare: strateg samhällsplanering.

6 Genomföra markförvärv, försäljning eller byte i de fall köpeskillingen
inte överstiger 2 000 000 kronor. Ersättare: strateg mark och 
exploatering. 
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Chefen för arbetsmarknadsförvaltningens beslutanderätt

1 Beslut om anställning av icke-behörig personal 2 kap 18-19 §§ 
skollagen

2 Beslut om upphörande av utbildning för elev i kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande nivå 20 kap 9 § skollagen

3 Beslut om mottagande av elev från annan kommun i grundläggande 
vuxenutbildning 20 kap 14 § skollagen

4 Mottagande av sökande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap 22 § 
skollagen

5 Antagning av sökande till gymnasial vuxenutbildning 20 kap 23 § 
skollagen

6 Beslut om antagning av sökande till särskild utbildning för vuxna 21 
kap 7 § skollagen

7 Beslut om upphörande av utbildning för elev i särskild utbildning för 
vuxna på gymnasial nivå 21 kap 9 § skollagen

8 Beslut om mottagande av elev till utbildning i svenska för invandrare 
22 kap 15 § skollagen

9 Beslut om upphörande av utbildning för elev i utbildning i svenska för 
invandrare 22 kap 16 § skollagen

10 Beslut om vilka nationella kurser som ska ges 2 kap 9 § förordning om
Vuxenutbildning

11 Beslut om arbetsgivarstöd till ideella föreningar som har anställda på 
lönebidrag eller trygghetsanställning.

12 Utifrån resultatet i utredningar om missförhållanden, som rör klienter i
verksamheten på förvaltningens HVB-hem, fatta beslut i ärenden om 
Lex Sarah anmälan till socialstyrelsen, eller om missförhållandet inte är 
allvarligt besluta att  endast avhjälpa eller undanröja missförhållandet.
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13 Anställa övrig personal inom förvaltningen

14 Säga upp och avskeda underställd personal inom förvaltningen

15 Representation enligt riktlinjer som fastställts av kommunfullmäktige.

16 Besluta om disciplinär åtgärd(varning).

17 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 
direktupphandlingsvärdet.

18 Besluta om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.

19 Besluta om avvisning av för sent inkommet överklagande enligt 24 §
förvaltningslagen.

20 Rätt att inom arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfördela 
medel inom av kommunstyrelsen fastställd internbudget samt utse 
beslutsattestanter för dessa.

Ekonomichefens beslutanderätt

1 Placering av likvida medel enligt kommunens regler för 
medelsförvaltning samt handläggning och placering av förvaltade 
likvida medel. Undertecknas två i förening; ekonomichef med 
redovisningschef eller finansekonom

2 Omsättning, amortering eller nyupptagande av lån samt beslut om 
derivata instrument och undertecknande av sådana dokument, 
tillsammans med redovisningschef eller finansekonom två i förening, 
inom en beloppsram som kommunfullmäktige fastställt.

3 Handlägga in- och utlåning mellan kommunen och dess 
bolag/stiftelser.

4 Omprövning/förnyelse av tidigare beslutad borgen samt teckningsrätt, 
tillsammans med redovisningschef eller finansekonom, två i förening, 
för borgensåtagande enligt särskilda beslut i kommunfullmäktige.

5 Avskrivning av fordringar. 
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6 Förändring av kreditlimit i koncernkontosystemet för kommunen och 
dess bolag, inom en ram som kommunstyrelsen fastställt.

Biträdande ekonomichef med ekonomichef som ersättare
1. Placering av överskottslikviditet (utlåning) enligt kommunens regler 

för medelsförvaltning. Undertecknas två i förening av följande: 
biträdande ekonomichef, ekonomichef, finansekonom vid 
ekonomikontoret.

2. Omsättning, amortering eller nyupptagande av lån samt beslut om 
derivata instrument och undertecknande av sådana dokument inom 
den beloppsram som kommunfullmäktige fastställt. Undertecknas två i 
förening av följande: biträdande ekonomichef, ekonomichef, 
finansekonom vid ekonomikontoret.

3. Borgensåtaganden inom den av kommunfullmäktige fastställda 
borgensramen undertecknas två i förening av följande: biträdande 
ekonomichef, ekonomichef, finansekonom vid ekonomikontoret.

Inköpschefens beslutanderätt

1 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 3 000 000 kr.

2 Rätt att teckna tredjepartsavtal mellan två av kommunens 
avtalsleverantörer och i förekommande fall inköpscentral.

Redovisningschefens beslutanderätt

1 Fullgörande av kommunens årliga deklarationsskyldighet även 
avseende deklarationer för mervärdesskatt.

Räddningschefens beslutanderätt

1 Anställa personal inom förvaltningen

2 Säga upp och avskeda underställd personal inom förvaltningen 
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3 Utse tillsynsförrättare med rätt att utfärda föreläggande och förbud 
och förbud i ärenden med stöd av 5 kap 1 och 2 §§ första och andra 
stycket lagen om stöd mot olyckor (LSO). 

4 Utse skorstensfejartekniker

5 Medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på 
den egna fastigheten enligt 3 kap 4 § andra stycket LSO. 

6 Utse tjänstemän med rätt att besluta i tillståndsärenden enligt 17 § 
andra stycket och 18 § andra stycket lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE).

7 Besluta om återkallning av tillstånd enligt 20 § LBE.

8 Utse tillsynsförrättare med rätt att utfärda föreläggande och förbud i
tillsynsärenden med stöd av 25 § första stycket LBE. 

9 Besluta om representation enligt riktlinjer som fastställts av 
kommunfullmäktige.

10 Besluta om disciplinär åtgärd(varning).

11 Beslut om tilldelning av kontrakt och beslut om avrop från 
inköpscentral i de fall avtalsvärdet inte överstiger 
direktupphandlingsvärdet

12 Besluta om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling.

13 Besluta om avvisning av för sent inkommet överklagande enligt 24 §
förvaltningslagen.

14 Rätt att inom räddningstjänstens ansvarsområde omfördela medel 
inom av kommunstyrelsen fastställd internbudget samt utse 
beslutsattestanter för dessa.

Säkerhetschefens beslutanderätt

1 Avge yttranden angående antagande av hemvärnsmän.

Beslutanderätt för befattningshavare vid räddningstjänsten 
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Ärenden enligt lagen om skydd mot olyckor, lag om brandfarliga och 
explosiva varor och annan lagstiftning med anknytning till räddnings-
tjänsten och den förebyggande avdelningen.

 
Av räddningschefens utsedda tillsynsförrättare/alt beslutsfattare enligt 5 kap 1 
och 2 §§ första och andra stycket LSO

1 Utfärda föreläggande och förbud i ärenden med stöd av 5 kap 2 § 
andra stycket LSO.

2 Avgöra att beslut ska gälla även om det överklagas enligt 10 kap 4 § 
andra stycket LSO.

3 Ändra överklagat beslut eller föreläggande enligt 27 § första stycket
förvaltningslagen, (1986:223).

Av räddningschefen utsedd skorstensfejartekniker
1 Utfärda förelägganden och förbud enligt 3 kap 6 § andra stycket i

samband med kontroll från brandskyddssynpunkt enligt 3 kap 4 § 
tredje stycket LSO.

Av räddningschefen utsedd skorstensfejartekniker samt räddningsledare
1 Besluta om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall, till

exempel vid soteld enligt 3 kap 1 § andra stycket förordningen om 
skydd mot olyckor (FSO)

Av räddningschefen utsedda tillsynsförrättare enligt 25 § första stycket LBE
1 Utfärda föreläggande och förbud i tillsynsrätten med stöd av 25 § 

första stycket LBE.

Kanslichefens beslutanderätt

1 Beslut om att avslå begäran om att lämna ut allmänna handlingar inom
kommunledningsförvaltningen.

2 Beslut om avvisande av för sent inkommet överklagande av annat 
ärende än detaljplaneärenden inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde.

Kommunjurists beslutanderätt med kanslichef som ersättare
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1 Beslut om att avslå begäran om att lämna ut allmänna handlingar inom
kommunledningsförvaltningen.

2 Beslut om avvisande av för sent inkommet överklagande av annat 
ärende än detaljplaneärenden inom kommunstyrelsens 
ansvarsområde.

1 Avge yttrande över ansökan om tillstånd för kameraövervakning.

-------------
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-16

 
2018/97-1.2.1.2

Anne-Mari Angeria

Kommunledningsförvaltningens årsrapport för finskt 
förvaltningsområde 2017
Ärendenr 2018/97-1.2.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsrapport för finskt 
förvaltningsområde för 2017.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun ingår sedan 2013 i förvaltningsområdet för finska språket. Den 
sverigefinska minoriteten i kommunen har särskilda lagstadgade rättigheter 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:274). 

Kommunfullmäktige antog en handlingsplan i september 2014 för hur arbetet 
ska bedrivas. Rapporten beskriver vilka åtgärder som genomförts under 2017. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna bilagda 
rapport. 

Beslutsunderlag
 Årsrapport för finskt förvaltningsområde

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde

Beslutet skickas till
Samordnare finskt förvaltningsområde, samtliga förvaltningar/nämnder
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen
Anne-Mari Angeria 2018-01-15

Kommunstyrelsen

Årsrapport finskt förvaltningsområde
Dnr 2018/97-1.2.1.2

Finskt förvaltningsområde

Luleå kommun ingår i det finska förvaltningsområdet sedan 1 februari 2013. Det 
innebär att den sverigefinska minoriteten har särskilda lagstadgade rättigheter i 
kommunen enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 

Luleå kommun har ett ansvar för att skydda den sverigefinska majoritetens 
rättigheter, främja deras möjligheter att utveckla kultur och språk, aktivt arbeta för 
finska språkets revitalisering samt samråda med sverigefinska minoriteten. Att 
stärka skyddet för de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken 
är en del av arbete för de mänskliga rättigheterna. 

Handlingsplanen för finskt förvaltningsområde antogs av kommunfullmäktige i 
september 2014. Den tydliggör vad det innebär för Luleå kommun att vara finskt 
förvaltningsområde. Den här rapporten beskriver vilka åtgärder som har 
genomförts under 2017. 

RÄTTEN TILL FINSKSPRÅKIG VERKSAMHET 
Den sverigefinska minoriteten har särskilda rättigheter till finskspråkig 
verksamhet inom förskola och äldreomsorg (2009:724). En del av målet med 
minoritetspolitiken är att stödja de historiska minoritetsspråken så att det hålls 
levande i Sverige. Regeringen anser att minoritetsspråkens fortlevnad kan 
stärkas genom att stödja barns språkutveckling och lyfter satsningar inom 
förskolan som särskilt viktiga.

Strategi för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk inom 
förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasiet 
För god kvalitet i arbetet enligt lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk har Barn- och utbildningsnämndens ordförande gett Barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi och handlingsplaner 
för det fortsatta arbetet. 

Strategin ska ange övergripande inriktning på Barn- och utbildnings-
förvaltningens arbete utifrån lagstiftningen gällande samtliga fem nationella 
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minoriteter. Till strategin kopplas handlingsplaner gällande arbete i förskola och 
förskoleklass, arbete i grundskola och arbete i gymnasium. 
Strategin har processats i regelbundna samråd med företrädare för de nationella 
minoriteterna och varit mycket uppskattat. Flerspråkscentrum har samordnat 
arbetet. Strategin kommer att beslutas i Barn- och utbildningsnämnden i början 
av året 2018. 

Arbetet med olika handlingsplaner kommer att fortsätta under året 2018. 
Handlingsplan för förskola och förskoleklass är prioriterat och processen har 
påbörjats. På tvåspråkiga förskoleenheter kommer verksamheten att organiseras 
så att meänkieli/finska/samiska används till väsentligt del i verksamheten. 
Verksamhetsutvecklingen i dessa tvåspråkiga förskolor stärks genom att knyta 
an aktuell forskning. Redan tidigare har tvåspråkig verksamhet införts i tre 
förskolor; Snömannens förskola i Hertsön, Uddens förskola i Porsön och 
Storskiftets förskola i Södra Sunderbyn. Utvärdering av dessa verksamheter 
pågår som en del av processen med handlingsplanen.  

Utöver dessa tre tvåspråkiga förskolor finns flera förskolor med finsktalande 
personal. Där talar den finsktalande personalen finska med barnen för att få 
språket i vardagen. Flerspråkscentrums finska modersmålslärare har fungerat 
som pedagogiskt språk- och kulturstöd till förskolepersonalen.

Flerspråkscentrum håller på att rekrytera en metodutvecklare som kommer att 
handleda personal i förskola och förskoleklass i arbetet med språk- och 
kulturutveckling inom nationella minoriteter. Metodutvecklaren kommer stötta i 
utbildning, läromedel och material, planering av aktiviteter, inspiration med 
mera. 

Alla förskolor har ett uppdrag att stärka 
barns språk och identitet. Flerspråkscentrum 
har tagit fram finska språk- och temaväskor 
som innehåller inspirationsmaterial för 
sverigefinska barns språk- och 
kulturutveckling samt pedagoghandledning. 
Väskorna finns tillgängliga för utlåning till 
alla enheter. 

Äldreomsorg 
Enligt lagen om nationella minoriteter har finsktalande äldre rätt att få tillgång 
till äldreomsorg helt eller delvis på finska. Den årliga rapporten om 
minoritetspolitikens utveckling som publicerades under våren 2017 fokuserade 
på service om omvårdnad inom äldreomsorgen på nationella minoritetsspråk. 
(Länk till rapporten: 
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/R2017-05-
minoriteter-arsrapport-2016-webb-SLUTLIG.pdf.)  
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Den enskilt största svårigheten som framkom var personalförsörjningen och 
bristen på personal med särskild språkkompetens. Luleå kommun är lyckligt 
lottade – vi har gott om finsktalande personal. Alla kommunens vård och 
omsorgsboenden har finsktalande personal och det finns också i motsvarande 
omfattning bland personal anställda inom stöd i hemmet. Vi har bra 
förutsättningar att klara av lagens krav.

En annan slutsats som framkommer i rapporten är att det finns en diskrepans i 
uppfattningen om hur väl utbudet av äldreomsorg på nationella minoritetsspråk 
motsvarar den efterfrågan som finns idag. Kommunerna uppger att det är balans 
dem emellan medan minoritetsföreträdarna har en annan uppfattning. En del 
kommuner upplever att efterfrågan av äldreomsorg på minoritetsspråk är 
begränsad vilket kan skapa svårigheter med att skapa eller behålla 
språkinriktade avdelningar. 

Enligt Luleå kommuns boendesamordnare som kontaktar de personer som 
erbjuds vård och omsorgsboende är det sällsynt att någon efterfrågar 
finsktalande personal eller ett boende för finsktalande. Men vid 
socialförvaltningens samrådsmöten kommer önskemål om en särskilt 
finskspråkig avdelning regelbundet på tal. Många äldre känner sig ensamma och 
saknar att de inte kan träffa andra brukare som talar samma språk.

Samrådsrepresentanterna har även lyft frågan hur man mäter kvalitén i 
boenden/stöd i hemmet. Antalet personal säger inte så mycket om kvalitén dvs 
hur mycket/vilken del får brukarna av sin vård och omsorg på finska. I somras 
presenterades delbetänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik. 
Den föreslår att regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter inom 
äldreomsorg överförs till socialtjänstlagen och att lagens nuvarande form 
”minoriteterna ha rätt till äldreomsorg helt eller delvis” ändras till ”helt eller 
väsentlig del”. Det är viktigt att i fortsatt arbete fastställa vad väsentlig del 
innebär. 

Socialförvaltningen bör också fastställa inom vilket intervall man kartlägger 
behoven av äldreomsorgen på de nationella minoritetsspråken. Enligt 
årsrapporten kartlägger 30 procent av kommunerna det årligen. 

Det har också kommit önskemål om att socialnämndens ordförande skulle delta 
i socialförvaltningens samrådsmöten och det kommer att ske vid nästa samråd. 

I vård- och omsorgboenden har man arbetat aktivt med att ha sociala och 
kulturspecifika aktiviteter till sverigefinska äldre. Flera boenden har 
uppmärksammat Finlands 100års jubileumsår och hemtjänsten har besökt 
många evenemang med sina brukare för att fira Finland. Vid seniorveckan i 
oktober hade man även aktiviteter på finska, bland annat om hur man 
förebygger fallolyckor. 
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INFLYTANDE OCH SAMRÅD
Samråd och delaktighet är grundläggande principer i lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen ska samråda med nationella 
minoriteter för att stärka deras inflytande. 

Sedan 2010 har Luleå kommun en samrådsgrupp för nationella minoriteter. 
Kommunstyrelsens ordförande leder den centrala samrådsgruppen som har 
träffats två gånger per år och i den gruppen är alla fem nationella minoriteterna 
kallade och representerade. Kommunstyrelsen har utsett Niklas Nordström som 
ny ordförande till samrådet och Thomas Olofsson, som en ytterligare 
representant i samråd för nationella minoriteter.

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har kallat till separata 
samrådsmöten för att diskutera sina sakfrågor. Under barn- och 
utbildningsförvaltningens strategiprocess har samråd hållits en gång i månad för 
att stärka föräldrarnas inflytande.  

FRÄMJANDE OCH SYNLIGGÖRANDE 
Kommunens uppgift är att vidta aktiva åtgärder för att främja det finska språket 
och den sverigefinska kulturen. Kulturförvaltningen har fortsatt att integrera 
aktiviteter med bäring på minoritetskultur i deras verksamhet bland annat 
genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, författarbesök, 
barnsång och barnteater. 

Kommunen har fortsatt sitt samarbete med Finlandsinstitutet i Stockholm och 
Folkets Bio i Luleå för att visa finsk film en gång i månad. Filmerna visas på Bio 
Royal och alla filmer är textade på svenska. 

Tack vare Finlands 100 -årsjubileumsår har det funnits ett rikt och mångsidigt 
finsk och sverigefinsk kulturutbud under 2017. Mängder av evenemang; teater 
både för vuxna och barn, musik, radiobio, film, konserter, författarbesök, 
vernissage, föreläsningar mm. har arrangerats av Norrbottens teater, 
Norrbottens musiken, Norrbottens museum, Riksteatern, Finska föreningen i 
Luleå, Föreningen Norden, Tornedalsgillet, Svenskakyrkan, Sveriges radio, 
Folkets Bio och Luleå kommun för att uppmärksamma Finlands jubileumsår – 
Suomi Finland100 år. Det har varit mycket uppskattad av många Luleåbor inte 
bara de med finska rötter. 

MINORITETSPOLITIKENS UTVECKLING
I december 1999 beslutade riksdagen att Sverige ska ratificera två 
Europarådskonventioner: Den europeiska ramkonventionen om skydd för 
nationella minoriteter och Stadgan om landsdelspråk eller minoritetsspråk. I 
samband med den erkändes fem nationella minoriteter och minoritetsspråk.  
Ratificering av konventioner medförde en återkommande granskning av 
Europarådets sida av hur Sverige fullgör sina åtaganden. Kritik har också 
framförts, vilket har lett till att Sverige på flera områden har reviderat sin politik. 
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När den nuvarande regeringen tillträdde inleddes en process om hur 
minoritetspolitiken fungerar. Nu kommer resultatet av den processen. Under 2017 
har två viktiga utredningar presenterats som har koppling till arbetet med 
nationella minoritetsfrågor.  

Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
Minoritetsutredningens delbetänkande presenterades i somras och föreslår en rad 
förändringar för att stärka svensk minoritetspolitik. Fler och starkare 
förvaltningskommuner är en central del av regeringens politik för att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter och leva upp till det som står i lagen. 
Minoritetspolitiken behöver i större utsträckning inriktas på överföring av språk 
och kultur mellan generationerna och integreras bättre inom andra politikområdet.  

Förskoleverksamhet och äldreomsorg bör helt eller till väsentlig garanteras på 
minoritetsspråk och bestämmelserna förs in i skol- och socialtjänstlagen. En 
särskild myndighet bör upprättas för uppföljning och samordning av 
minoritetspolitiken. Fler språkcentrum bör också inrättas – även för meänkieli och 
finska. Utredning föreslår att alla kommuner och landsting ska anta 
minoritetspolitiska mål och att de ska följas upp. 

Betänkande om utredningen om förbättrade möjligheter för elever att utveckla 
sitt nationella minoritetsspråk i skolan (SOU 2017:91)
Utredningen har kartlagt behovet av åtgärder med anledningen av dels 
regeringens strävan att värna och revitalisera de nationella minoritetsspråk, dels 
Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella 
minoritetsspråken. Två saker har prioriterats särskilt i utredningen: huruvida 
man bör reglera undervisningstiden i minoritetsspråken mer än idag och på 
vilket sätt man kan säkerställa möjligheterna till tvåspråkig utbildning.

I dag är ca 12 500 personer berättigade att läsa nationella minoritetsspråken och 
ungefär hälften av dessa ha i dag tillgång att läsa sina modersmål i skolan. Att så 
få elever fortsätter med språken i gymnasiet efter grundskolan är ett problem då 
utbildningskedjan bryts och påverkar studier på högskolenivå. 

De tvåspråkiga skolorna i landet är för få. Lärartillgången generellt ökar men det 
beror på att man tar in lärare utan pedagogiska examen. Likvärdig utbildningen i 
hela landet är ett centralt mål men det uppfylls inte gällande de nationella 
minoritetsspråken. 

Utredningen föreslår: 
- Höj antalet timmar till tre timmar i veckan (idag i snitt 1 h/vecka). 
- Ta ut språken ur modersmålsspåret och gör det till ett eget språk. 

  De behöver särskiljas och få särskild status. 
- Och in med de nationella minoritetsspråken i timplanen, de ska inte

  ges utanför skoltid. 

Utredningen är nu ute på remiss i kommunerna. 
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Statsbidrag 2017
År 2017 erhöll Luleå kommun 990 000 kr statsbidrag för finskt förvaltnings-
område. Statsbidraget har använts framförallt till samordning. Totalt har 17 % 
använts till språk- och kulturaktiviteter. I posten språk och kultur ingår även 
bidragen som har beviljats till föreningar enligt tabell 2. Fyra procent har använts 
till merkostnader inom äldreomsorg och tre procent till merkostnader inom 
förskolan.  
 
Tabell 1. Använt statsbidrag 2017
 

Ur statsbidraget har beviljats bidrag till föreningar och till arrangemang som har 
främjat och synliggört finska språket och den sverigefinska kulturen. Beviljade 
enligt kommunstyrelsen tidigare beslutade riktlinjer (Dnr 2014.915-00). 

Tabell 2. Beviljade bidrag till föreningar

Finska föreningen i Luleå 15 000 kr Bidrag till firandet av 
Sverigefinnarnas dag.

Studieförbundet 
Vuxenskolan

  6 000 kr Bidrag till samtalscirkel på finska, 
Hertsötorgets mötesplats.

Förening Vår kulturvagga 
/Meän kulttuurikehto  

  3 500 kr Sommarläger på finska/meänkieli. 
Bidrag till deltagare från Luleå.

Finska föreningen/Mukulat, 
småknattarna

10 000 kr  Bidrag till omstart och utveckling 
av aktiviteter till barn/unga

Flerspråkscentrum;  
kulturdag för elever

10 000 kr Uppmärksammandet av Finlands 
historia och 100 årsfirandet

Sveriges radio & Folkets 
Bio

  7 500 kr Öppet hus för 100-åriga Finlands 
ära

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-17

 
2017/967-1.3.1.5

Anne-Mari Angeria

Kansliets förslag till yttrande över kulturdepartementets 
remiss: Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt 
minoritetspolitik (SOU 2017:88) 
Ärendenr 2017/967-1.3.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bilagt yttrande till remissen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har fått slutbetänkandet (SOU 2017:88) ”Nästa steg? Del 2 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik” för yttrande. 
Kommunledningsförvaltningen har berett remissvaret och inhämtat 
synpunkter från barn- och utbildningsförvaltning. 

Regeringen beslutade den 1 september 2016 att tillsätta en särskild utredning 
och genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken, att se över 
minoritetslagen (2009:724) samt att utreda ett antal särskilda frågor. Den 15 
juni 2017 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv till utredningen som 
remissvaret gäller. 

I slutbetänkandet har utredningen behandlat följande frågor 
 Finlandssvenskarnas ställning i Sverige
 Om Sverige bör utöka sina åtaganden enligt språkstadgan i 

förhållande till finska, meänkieli och samiska.
 Överväga behovet av åtgärder för att förbättra kvalitativa data om de 

nationella minoriteterna. 
 Övriga frågor som tillkommit under den förlängda utredningstiden.  

Beslutsunderlag
 Slutbetänkande av utredningen om en stärkt minoritetspolitik, Nästa 

steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:88
 Luleå kommuns yttrande till remissen

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde 

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar/nämnder 

198



LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-17

 
2017/967-1.3.1.5

Anne-Mari Angeria

Svar på kulturdepartementets remiss: Nästa steg? Del 2 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) 
KLF 2017/967.1.3.1.5 

Kommunens ställningstagande
Luleå kommun har fått slutbetänkandet (SOU 2017:88) ”Nästa steg? Del 2 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik” för yttrande. Luleå kommun vill 
framföra följande synpunkter. 

Sammanfattning
Meänkieli, samiska och finska har ett förstärkt skydd i lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk eftersom de är landsdels- eller 
minoritetsspråk med historisk geografisk anknytning i Sverige.  Meänkieli är 
en del av vårt gemensamma svenska kulturarv och det är rimligt att ratificera 
de artiklar även för meänkieli som är ratificerade för samiska och finska. 

Brist på data om de nationella minoriteter och minoritetsspråken gör det 
omöjligt att säkerställa om det sker en utveckling på området eller om 
resurserna används där behoven är störst. Det är väldigt resurskrävande att 
varje kommun försöker hitta sina egna vägar för att så rättvist sätt som möjligt 
samla in data eller kartlägga minoriteternas behov av service och olika 
åtgärder. Det behövs krafttag att åtgärda detta centralt. 

Avsnitt 3.4.5 Tillgång till förvaltningstexter och formulär på 
minoritetsspråk  
Luleå kommun tillstyrker förslaget att Sverige bör utöka sina åtaganden till 
punkt 1.b i artikel 10 i förhållande till finska, samiska och meänkieli. 
Utredningen nämner Skatteverket, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Pensionsmyndigheten och Valmyndigheten som lämpliga myndigheter med 
stora ärendevolymer. 

Det allmänna har ett ansvar att skapa ett mer språkbevarande klimat och 
utöka språkdomäner där språken kan användas. Det höjer även språkens 
status. Tillgången till översättningar av blanketter skulle underlätta för 
enskilda, särskilt för äldre medborgare att kontakta myndigheterna på eget 
språk. Många äldre medborgare vänder sig till kommunens samordnare i 
olika frågor och har svårt att skilja på vilka som är kommunala frågor och till 
vilken myndighet man ska vända sig till i specifika frågor.
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2017/967-1.3.1.5

Anne-Mari Angeria

Försäkringskassan har ju redan översatt en del av sina blanketter på finska 
och har en tydlig information hur man kan boka samtal på finska, meänkieli 
eller nordsamiska. Det går även att ställa frågor på deras kundforum. Tyvärr 
är det svårt att hitta till den sidan. 

Pensionsmyndigheten är också ett bra exempel som har översatt mycket 
relevant information på finska, meänkieli och samiska. 

Skatteverket har information på finska om återföring av moms till utländsk 
näringsverksamhet, om att äga egendom i Sverige och bo utomlands. Men 
mer konsumentinriktade tjänster för att exempelvis ansöka om id-kort eller 
anmäla en ny adress går ej att hitta på finska.  

Avsnitt 3.5 Artikel 11 – massmedia, Avsnitt 3.6 Artikel 12 – kulturell 
verksamhet och kulturella inrättningar  
Det är naturligt att det som är ratificerat för samiska och finska även ska 
ratificeras för meänkieli. Språkbytesprocessen pågår. Media och kulturell 
verksamhet har en oerhört viktig roll i både revitaliseringen och utvecklingen 
av meänkieli. När det kommer till kapacitet och resurser inom public service 
vad gäller meänkieli är dessa ytterst marginella i förhållande till finska och 
samiska.  

Avsnitt 3.7.7 Vård och omsorg (punkt 2c)
Kommunen får hantera väldigt många samtal och frågor från medborgare 
som gäller just deras språkliga rättigheter inom sjukvården som bedrivs av 
landstinget. Det finns ett stort behov av att få använda sitt språk vid 
läkarbesök. Den är ytterst viktigt att den här frågan utreds vidare.  

Avsnitt 3.7.9 Konsumentinformation på minoritetsspråk (punkt 2.e)
Luleå kommun är positiv till förslaget att Konsumentverket ska tillhandahålla 
den mest väsentliga konsumentinformationen på finska, meänkieli och 
samiska. Redan idag erbjuder sidan Hallå konsument en hel del information 
på finska. Meänkieli- och samisktalande konsumenter har också samma behov 
av att få konsumentinformation på sitt språk. 

Avsnitt 4.5.2 Uppdrag till Skolverket 
Luleå kommun instämmer i att insamling av statistik och data enligt avsnitt 
4.5.2 i förskolan behöver möjliggöras. Barn- och utbildningsförvaltningen 
anser dock inte att det är möjligt inom ramen för nuvarande läroplansuppdrag 
och skollagsskrivningar om modersmålsstöd i förskola och inte heller gällande 
förskoleklass. Detta blir möjligt med ändringar och förtydliganden i 
ovanstående styrdokument. 
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2017/967-1.3.1.5

Anne-Mari Angeria

Avsnitt 5.5 Stöd för nationella minoritetsspråk i förskolan
Luleå kommun instämmer med utredningens förslag att Skolverkets och 
Skolinspektionens råd, stöd och granskningar behöver omfatta krav riktade 
mot skolväsendet utifrån Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(2009:724). Det finns målkonflikter mellan uppdraget i förskolans och 
förskoleklassens styrdokument och uppdraget i Lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Detta måste harmoniseras.

Dagens läroplan för förskolan lyfter inte på något sätt fram det särskilda 
ansvar för de nationella minoritetsspråken som riksdagen uttalat. I 
Skolverkets respektive Skolinspektionens material nämns de nationella 
minoritetsspråken över huvud taget inte. Det talas allmänt om barn med 
utländsk bakgrund. 

Skolverkets engagemang skulle effektivisera och intensifiera kommunernas 
arbete med nationella minoritetsfrågorna. Begreppet revitalisering och 
förskolans viktiga roll i det arbetet nämns redan i regeringens strategi för 
nationella minoriteter Från erkännande till egenmakt, 2008/09:158. Det är hög tid 
att Skolverket får uppdrag att införa och tydliggöra begreppet i förskolans 
styrdokument.     

Luleå Kommun

Anne-Mari Angeria
Samordnare för finskt förvaltningsområde
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-12-22

 
2017/535-1.5.2.1

Elisabeth Qvarnström

Förslag till beslut gällande medborgarförslag om att 
fullmäktigeledamöter ska besöka landsbygden
Ärendenr 2017/535-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inlämnats som föreslår att kommunfullmäktiges 
ledamöter och ersättare i början av varje mandatperiod ska få tillfälle att resa 
runt i kommunens landsbygd för att få kännedom om kommunens geografi 
och landsbygd. Förslagsställaren föreslår vidare att fullmäktigesammanträden 
ibland kan förläggas på landsbygden.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24 § 91 att medborgarförslaget fick 
ställas och överlämnade det till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från kanslikontoret. 

Kanslikontorets yttrande
De förtroendevalda består av folkvalda representanter, är kommuninvånare 
och bor inte enbart i Luleå centrum. De förtroendevalda representerar hela 
kommunens befolkning utifrån valresultatet, och kommer från olika 
geografiska områden inom kommunen. 

Fullmäktiges presidium har ambitionen att förlägga ett-två sammanträden 
årligen i någon annan del av kommunen än Luleå centrum. Ett sammanträde 
har under 2017 hållits i Råneå och planering för ytterligare sammanträden ute 
i kommunen planeras under 2018. Mot bakgrund av att kansliet tillsammans 
med kommunfullmäktiges presidium redan arbetar för att variera 
sammanträden och öka kunskapen hos ledamöterna föreslår kanslikontoret att 
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om att kommunfullmäktiges ledamöter ska besöka 

landsbygden, KLF Hid: 2017.2770
 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-24 § 91, KLF Hid: 2017.2769

Elisabeth Qvarnström
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-12-22

 
2017/535-1.5.2.1

Elisabeth Qvarnström

Förslagsställaren, kommunledningsförvaltningens kansli
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-10

 
2018/49-2.9.2.6

Elisabeth Qvarnström

Tillkännagivanden av fullmäktigesammanträden
Ärendenr 2018/49-2.9.2.6

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut gällande kungörelse 

av fullmäktiges sammanträden 2015-2018 från 2014-11-24.
2. Kommunfullmäktiges sammanträden tillkännages genom Luleå 

kommuns samlingsannonser och gällande avtal för annonsering.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-11-24 § 203 beslutat att fullmäktiges 
sammanträden 2015-2018 ska kungöras i Norrländska socialdemokraten och 
Norrbottens-Kuriren. 

Den 1 januari 2018 trädde en ny kommunallag i kraft. Den tidigare 
bestämmelsen om att fullmäktigesammanträden ska tillkännages genom 
annons i ortstidning har tagits bort. Därmed är det inte längre ett lagstadgat 
krav att publicera tillkännagivandet i ortstidning. Tillkännagivande ska 
fortsättningsvis publiceras på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med 
nya kommunallagen och fullmäktige har att ta ställning till om det även ska 
annonseras i tidning i fortsättningen. 

Luleå kommun har i dag riktlinjer för annonsering som anger att samtliga 
annonser ska samordnas för att skapa en enhetlig exponering av hela 
kommunens verksamhet. Utformningen och storleken på en samlingsannons 
skapar goda förutsättningar för att nå en stor grupp av kommuninvånarna. En 
samlingsannons publiceras i Luleå gratistidning, som utkommer varje onsdag 
och delas ut till samtliga hushåll i Luleå. Genom en samlingsannons minskar 
kostnaderna och den kommunala informationen samlas på ett ställe. 

Kanslikontoret föreslår att tidigare beslut om annonsering i Norrländska 
socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren upphävs, och att annonsering 
fortsättningsvis ska ske i samband med kommunens samlingsannonser och i 
enlighet med gällande avtal för annonsering. 

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-24 § 203, KLF Hid: 2014.3664

Elisabeth Qvarnström
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2018/49-2.9.2.6

Elisabeth Qvarnström

Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2018-01-16

 
2018/93-1.1.2.1

Gunilla Lundin

Partistöd 2018
Ärendenr 2018/93-1.1.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd om totalt 4 585 263 
kronor. 

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige beslutade 2017-04-24 att betala ut partistöd om ca 4,1 mkr samt att 
komplettera hanteringen av partistöd med krav på en granskningsrapport/ett 
intyg om att redovisningen ger en rättvis bild av hur partistödet använts.

I 2 kap 9 § första stycket i kommunallagen finns den grundläggande 
befogenheten för kommuner och landsting att använda kommunala medel för 
att ge stöd till partiernas arbete. Partistöd är ett ekonomiskt bidrag till 
politiska partier som syftar till att stärka deras ställning i den kommunala 
demokratin. Det är avsett för det lokala partiarbetet som riktar sig till 
kommunmedlemmarna. Syftet är att göra beslutsfattandet, utbetalningarna 
och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. 

Det årliga beslutet ska inte innefatta någon materiell prövning av hur enskilt 
parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna 
ansvar för att själva redovisa användningen av stödet – i former partiet väljer. 
Detta bidrar till att synliggöra partiernas överväganden så att de blir 
tillgängliga för medborgarna inom ramen för den offentlighet som är naturligt 
förknippad med att ett ärende läggs på fullmäktiges bord. 
Granskningsintygen bifogar ärendet.

Luleå kommuns partistöd är kopplat till prisbasbeloppets utveckling. Ett parti 
i kommunfullmäktige får et grundstöd som uppgår till 2 prisbasbelopp (för 
2018 = 91 000 kr/parti). Utöver grundstödet får partier i kommunfullmäktige 
ett mandatstöd som uppgår till 1,2 prisbasbelopp/mandat (för 2018 = 54 600 
kr/mandat).  

De partier som har ungdomsförbund ges möjlighet att söka stöd även till 
denna verksamhet. Principen är densamma som för moderpartiernas stöd 
men här gäller följande nivåer. Grundbelopp/ = 0,3 prisbasbelopp/parti i 
kommunfullmäktige (för 2018 = 13 650 kr) och ett mandatstöd om 0,075 
prisbasbelopp/mandat (För 2018 = 3 413 kr/mandat). Om samtliga partier 
söker stöd för ungdomsverksamhet innebär det en kostnad om 344 663 
kronor.
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Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår kommunfullmäktige att betala 
ut partistöd om totalt 4 585 263 kronor, varav 344 663 kronor utgörs av 
ungdomsstöd och resterande 4 240 600 kronor utgör partistöd.
Utbetalningen sker vid två tillfällen; i februari och i juni. Utbetalningen i juni 
sker under förutsättning att partierna inkommit med komplett underlag. 

Beskrivning av ärendet
Under 2017 har samtliga partier representerade i kommunfullmäktige erhållit 
sitt partistöd med ett undantag. Anledningen till att andra halvan av bidraget 
inte utbetalats fullt ut är att partiet i fråga inte har lämnat in komplett 
underlag. Granskningsintyget saknas. 

Beslutsunderlag
 Rättvisepartiets redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid 2017.8723
 Landsbygdspartiet oberoendes redovisning av mottaget partistöd, KLF 

Hid 2017.8331
 Socialdemokraternas redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid 

20174837
 Liberalernas redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid 2017. 4324
 Centerpartiets redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid 2017.4064
 Nya moderaternas redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid 2017.4023
 Kristdemokraternas redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid 2017. 

3161
 Miljöpartiets redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid 2017.2689
 Vänsterpartiets redovisning av mottaget partistöd, KLF Hid 2017.4012

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kansli, ekonomikontoret
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