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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2017-02-03

1 (1)
Ärendenr
2017/140-3.5.3.1

Information från arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2017/140-3.5.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar.
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Karlsson

2017-02-03

1 (1)
Ärendenr
2017/139-1.2.1.4

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 - Information
Ärendenr 2017/139-1.2.1.4

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

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomför varje år en mätning
avseende fem områden (tillgänglighet, trygghet, delaktighet/information,
effektivitet och samhällsutveckling) inom ramen för projektet Kommunens
Kvalitet i Korthet (KKiK). Kommunerna deltar på egen begäran och det är
cirka 250 kommuner som deltar. Luleå kommun deltog för första gången 2016
och resultatet från mätningen har sammanställts av SKL.

Beslutsunderlag


Rapport KKiK 2016

Mats Karlsson
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LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-02-13
Ärendenr 2016.1538-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Piku kommun
2017-01-10

Ämne
KLF Hid: 2017.53
Inbjudan grundkurs Gör rätt med era
Exploateringsavtal

Piku kommun
2017-01-17

KLF Hid: 2017.182
Inbjudan en kommunallag för framtiden

Sveriges Kommuner
och Landsting
2017-01-17

KLF Hid: 2017.259
Diplomerad kurs i Omvärldskunskapsamhällsförändring och medborgardialog

Sveriges Kommuner
och Landsting
2017-01-18

KLF Hid: 2017.270
Inbjudan - "Demokratidagen 2017" den 14 mars i
Stockholm

Sveriges Kommuner
och Landsting
2017-01-25

KLF Hid: 2017.389
Save the date – konferens om hållbar regional
utveckling 5 maj 2017

Kommunakuten AB
2017-01-24

KLF Hid: 2017.384
"Juridik för kommunägda företag" 17 februari
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström

2017-02-08

1 (2)
Ärendenr
2017/181-3.1.1.3

Planuppdrag - Detaljplan för del av Hertsön 11:1,
Hertsöfältet
Ärendenr 2017/181-3.1.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i
uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Hertsön 11:1,
Hertsöfältet.

Sammanfattning av ärendet

Planområdet ligger på del av Hertsön 11:1, Hertsöfältet. Området omfattar ett
större skogsområde och genom området går en gång- och cykelväg mot
Lövskär. I närområdet ligger också brandövningsfältet.
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för industrimark.
Översiktsplan antagen 2014-05-27 av kommunfullmäktige anger i Program D
att området är avsett för kraftigt störande verksamheter som inte skall blandas
med bostäder pga. störningar och risker från verksamheterna. Arbete med
utvecklingsplan för Hertsön pågår och stödjer tidigare inriktning om kraftigt
störande verksamheter.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Frida Wikström

2017-02-08

Fastigheten är i kommunal ägo. Området är inte sedan tidigare
detaljplanelagt. Avgränsning och storlek på planområdet utreds vidare i
planarbetet.
I samband med detaljplanearbetet ska även möjlig anslutning från
planområdet till Luleå hamn via Svartön utredas.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.
Frida Wikström
Samhällsstrateg

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden
Kvalitet & samhällsutveckling
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2 (2)
Ärendenr
2017/181-3.1.1.3

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2017-02-03

1 (5)
Ärendenr
2016/1612-1.2.3.7

Kommunledningsförvaltningens yttrande över
Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i
välfärden (SOU 2016:78)
Ärendenr 2016/1612-1.2.3.7

Kommunledningsförvaltningens/kanslikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge nedanstående yttrande över
Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU
2016:78).

Sammanfattning av ärendet
Finansdepartementet har lämnat remiss till Luleå kommun och begärt
yttrande över välfärdsutredningens delbetänkande ”Ordning och reda i
välfärden”.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrrande från socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden.
Socialnämnden har 2017-01-27 § 8 föreslagit kommunstyrelsen anta nämndens
remissvar som sitt eget. Socialnämnden ställer sig bakom förslagen i
delbetänkandet men anser att även asylboenden ska omfattas av det nya
regelverket i form av tillståndskrav och vinstbegränsning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2017-01-30 föreslagit kommunstyrelsen
besluta att godkänna remissen med tillägg av att mätning och uppföljning av
kvalitet som utredningen avser att redovisa i slutbetänkandet i maj 2017
övervägs som ett mer verkningsfullt sätt att uppnå syftet med utredningen för
att säkra högsta kvalitet till lägsta kostnad, att konsekvenserna av
genomförandet måste följas noggrant så att inte ökad administration för
kommunerna blir följden, att kommunen anser att det vore effektivast om
Skolinspektionen får hantera tillstånd och tillsyn även för fristående förskolor,
att finansieringsprincipen ska gälla och kommunerna kompenseras för
eventuellt ökade administrativa uppgifter, samt att utredningen kompletteras
med en översyn av bidragsnivåerna till fristående aktörer för att bättre
anpassas till befintliga krav som är olika för fristående och kommunala
huvudmän.
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YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2017-02-03

2 (5)
Ärendenr
2016/1612-1.2.3.7

Socialnämndens yttrande
Bedömning av kvalitet
Socialnämnden har i sin verksamhet betydande kostnader för omsorgsinsatser
i form av HVB-hem1, konsulentstödd familjehemsvård, LSS-insatser etc. och
nämnden har en skyldighet gentemot skattebetalarna att redovisa god kvalitet
för dessa vårdinsatser. Med stor oro har nämnden det senaste årtiondet
bevittnat en ökad kostnad särskilt vad gäller placeringar av ungdomar på
privata HVB-hem.
Frågan om hur nämnden ska kunna garantera att den vård som de privata
bolagen ger är av god kvalitet har varit ständigt aktuell. Det har funnits
förväntningar på att upphandling av vård och kvalitetsgranskningar skulle ge
svar på frågan, men med tanke på vinstintresset hos bolagen är det svårt att
ha fullt förtroende för uppgifterna de lämnar. Socialnämnden har egentligen
bristande möjligheter att ha tillräcklig insyn i hur de ekonomiska medlen
används och om de kommer brukarna till del. Frågor om personaltäthet, hur
kostnaderna fördelas, vilka metoder som används och att personalen har
tillräcklig kompetens, blir svåra att bedöma särskilt när vårdföretagen är stora
koncerner som ligger på långt avstånd ifrån kommunen.
När en ungdom vistats på ett behandlingshem en period, har personalen stort
inflytande när det gäller frågan om vården ska förlängas eller inte.
Vinstintresset kan leda till ett starkt incitament för att vården förlängs
regelmässigt, i varje fall för de ungdomar som inte beter sig utmanande. Det
finns egentligen inga instrument som kan säkerställa att personalens
bedömning verkligen utgår från ungdomens behov och att ekonomiska motiv
inte haft betydelse.
Det är därför inte förvånande när välfärdsutredningen dragit slutsatsen att
definiera och mäta kvalitet och effektivitet inom välfärdsområdet är mycket
svårt. Utredningen konstaterar att det funnits stora förväntningar på att ökad
konkurrens skulle ge bättre kvalitet, men att det inte finns något som bekräftar
eller tyder på ett sådant resultat. Det man velat uppnå med privata alternativ
inom välfärdsområdet har inte fungerat, troligtvis på grund av att välfärden
inte är en vanlig marknad, utan en form av kvasimarknad.
Vinstbegränsning
I tidningen Dagens Samhälles (2015-05-14) granskning av 365 HVB-hem och
gruppboenden hade nästan hälften av bolagen 20 procent i vinst före skatt,
och ett par så mycket som 40-50 procent. Det är de höga dygnsavgifterna på
omkring 4000 kr som ligger bakom omsättningen. Detta avser alltså
verksamheter där socialnämnden har väldigt små möjligheter till att följa upp
1

Hem för vård eller boende
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Ärendenr
2016/1612-1.2.3.7

kvaliteten. Det är inte rimligt med vinster i välfärdsföretag som överträffar
börsbolagens, särskilt eftersom det gäller skattepengar där man bör ha god
hushållning av resurser.
Socialnämnden anser att välfärdsutredningen väl identifierat den problematik
som kommunerna levt i under ett stort antal år. Att begränsa vinsten till 7 %,
rimligt för tjänsteföretag, är ett viktigt steg att ta. Det kommer förhoppningsvis att minska vinstintressets negativa påverkan på välfärdsområdet, och att
stärka de seriösa aktörernas roll på marknaden.
Upphandling
I socialnämndens plan Barn och unga (2014-06-13) finns ett uppsatt mål att
nämnden genom upphandling och egen utredning ska kvalitetsgranska alla
de HVB-hem och stödboenden som anlitas i verksamheten. All heldygnsvård
ska följas upp med särskilt fokus på hur det placerade barnets skolresultat
utvecklas och kan förbättras. Utredningens förslag om förändrade
upphandlingsregler kommer att öka möjligheten för socialtjänsten att vara
mer proaktiv när det gäller att välja ur det stora utbudet av behandlingsalternativ som finns på den privata marknaden. Möjligheterna att göra
direktupphandlingar under EU:s s.k tröskelvärde gynnar små och idéburna
företag.
Krav på juridiska personer
Utredningens föreslår att endast juridiska personer som har tillstånd ska få ta
emot offentlig finansiering, och att de samtidigt kan visa att offentliga medel i
huvudsak kommer att gå till det de är ämnade för. Välfärdsverksamhet ska
drivas i en separat juridisk person och det ska inte vara möjligt att kringgå
regler med hjälp olika ekonomiska transaktioner. Dessa förändringar är
välkomna och kommer att underlätta för socialtjänsten att säkerställa
kvaliteten hos de privata verksamheter som används.
Asylboenden
I en granskning i Ekot (juni 2016) framkom att grovt kriminella arbetar på eller
driver asylboenden via bulvaner runt om i landet. Det finns alltså indikationer
på att de mest utsatta människorna kan bli utnyttjade av oseriösa lycksökare i
syfte att tjäna pengar. Socialnämnden vill därför, i motsats till delbetänkandet,
hävda att asylboenden inte bör lämnas utanför föreslagen reglering, utan
anser att tillståndskrav och vinstbegränsning även ska gälla för dessa. Det
skulle innebära att företrädarna för bolaget - ledning, styrelse, ledamöter och
ägare - kontrolleras om de har insikt i de regler som gäller och om de är
lämpliga att driva asylboenden.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Barn- och utbildningsnämnden får yttra sig över välfärdsutredningens
betänkande Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78. Yttrandetiden för
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nämnden är mycket kort vilket påverkar omfattningen av svaret. Svaret
omfattar BUNs uppdrag från förskola och grundskola till gymnasieskola, inte
vuxenutbildningens vilket behöver omhändertas separat.
Den så kallade Välfärdsutredningens uppdrag är att föreslå hur den offentliga
finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Syftet med
utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den
verksamhet de är avsedda för och att ev överskott ska återföras till den
verksamhet där de uppstått. Några av förslagen som presenteras i
delbetänkandet är begränsning av rörelseresultat och ägarprövning av privata
utförare.
Kommunens gemensamma resurser ska användas på bästa sätt för
medborgarna. Skollagen betonar likvärdigheten vilken, när det gäller barnoch utbildningsnämndens ansvarsområde, regleras av reglerna för bidraget
till enskilda huvudmän. Bidraget ska bestämmas efter samma grunder som
hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
grundskolan. Resurstilldelningen till fristående aktörer bedöms således väl
reglerad. Frågan hur pengarna används, är däremot inte lika tydligt reglerad.
Luleå anser att denna fråga behöver prioriteras; resursanvändningen i såväl
fristående som kommunala borde vara mer transparent och tydlig för alla.
Därför vill Luleå att denna fråga utgör en viktig grund för utredningens
överväganden om hur ett nytt regelverk för utförande av välfärdstjänster.
Den fristående verksamheten i Luleå ligger på en lägre nivå än riket för
samtliga skolformer och bidraget omfattar ca 10 % av nämndens budget.
Luleå har i nuläget en stabil struktur med exv två fristående aktörer på
grundskolesidan varav den ena är dominerande. Denna tillhör inte något
storföretag eller börsnoterad koncern. På gymnasiesidan utgör fristående
enheter inte ens hälften av rikets snittnivå, vilket kan bero på
konkurrenskraftigheten i Luleå kommuns gymnasieby. Detta förhållande
sammantaget kan vara en del i att kommunen upplever att fristående aktörer i
Luleå gagnar valfriheten och konkurrensen, men att det är viktigt att fortsatt
försäkra sig om kvaliteten genom att ställa mer detaljerade kvalitetskrav såväl
på fristående som kommunala aktörer.
I utredningen beskrivs att myndigheternas kostnader för tillståndsprövning
och tillstånd kommer att öka. Luleå kommun förutsätter att man i detta
avseende med myndigheter inte avser kommuner. Luleå utgår från det som
anförs i utredningen att kommunens uppgift avseende prövning av
ansökningar om tillstånd för fristående förskolor, pedagogisk omsorg och
vissa fritidshem fortsatt/oförändrat sker ur en kvalitetsaspekt medan
Skolinspektionen kommer att pröva om kraven f a få motta offentliga medel är
uppfyllda i en tillståndsprocess och i sin tillsyn. Kommunen föreslår att staten
under dessa omständigheter tar över samtlig tillsyn; d.v.s. även
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tillståndsförfarandet av kvalitet. Om det möjligen uppstår nya behov ex ökad
samverkan kommun-stat ska finansieringsprincipen gälla och kommunen
kunna få ersättning. Konsekvenserna av genomförandet måste följas noggrant
så att inte ökad administration(och ökade utgifter) för kommunerna blir
följden. Exempelvis är det osäkert hur föreslagna åtgärder för flexibilitet och
nyföretagande ska administreras och vilken omfattning de får.
Kommunen vill passa på att föreslå ytterligare åtgärder för att öka
effektiviteten i resursanvändningen såväl hos fristående som kommunala
skolor. Ett exempel är att när reformen fristående skolor infördes gavs
kommunen rätt att vid bidragsberäkningen dra av högst 15 procent av
genomsnittskostnaden i kommunen. Avdraget motiverades med att
kommunen har ett övergripande ansvar för skolväsendet och exempelvis
måste ha extra beredskap att ta emot barn som inte längre kan eller vill gå i en
fristående skola. Kommunen föreslår att bidraget ska revideras med en
bedömning av omfattningen av de särskilda krav som ställs på kommuner; bl
a offentlighetsprincipen, meddelarfriheten samt beredskapen att ta emot alla
kommunens barn/elever. Exempelvis har kommunen råkat ut för två
nedläggningar av fristående skolor där kommunen övertagit eleverna med
kort framförhållning.

Beslutsunderlag




Remiss över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i
välfärden (SOU 2016:78), KLF Hid 2016.6597
Socialnämndens protokoll § 8, 2017-01-27, KLF Hid 2017.556
Barn- och utbildningsnämndens yttrande, KLF Hid 2017.500

Henrik Berg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2017-01-24

§ 12
Revidering av plan- och bygglovstaxan
Ärendenr A-2017-6

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta
redovisade tillägg/revideringar av nuvarande bygglovstaxa att gälla från och
med 2017-03-01. Tillägg/revideringar framgår av bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande plan- och byggtaxan beslutades i kommunfullmäktige den 15
december 2014, § 362.
Taxan gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut
med stöd av bland annat plan- och bygglagen (2010:900) och är avsedda att
täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller
tjänsten.
Föreslagna revideringar berör verksamheter underställda miljö- och
byggnadsnämndens uppdrag. Den del av taxan som berör verksamheter
underställda stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde och är redovisade i
denna bilaga omfattas inte av beslutet och ska således fortsätta gälla enligt
kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2014. Eventuella ändringar av
taxan inom stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde ska beslutas av stadsbyggnadsnämnden. Denna del av taxan ska efter stadsbyggnadsnämndens
beslut utgå ur miljö- och byggnadsnämndens taxebilaga.
Taxan har justerats enligt nedanstående punkter:







Faktor Nb som används vid beräkning av bygglovsavgift, har ändrats
från 1,0 till 1,2. Faktor Np och Nk för debitering av planbesked har inte
ändrats
Tabell 2, tidsersättning, har kompletterats avseende anmälnings,- beskeds- och lovärenden från löneintervallsrelaterad tabell till en fast
timavgift. Detta gäller endast för miljö- och byggnadsnämndens ärenden
Tabell 3, underrättelse till berörda sakägare och andra, har ändrats med
avseende på kostnad för underrättelse av antal sakägare
Tabell 7, avgift för besked, har ändrats avseende typ av besked och antal
mPBB (milliprisbasbelopp) per besked.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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2017-01-24






Tabell 14, Övriga ärenden, har kompletterats med kostnad för ändrad
användning, ändrad användning inkl. ombyggnad och invändig ändring
Tabell 15, anmälan (icke lovpliktig åtgärd), har ändrats med avseende på
debitering av kostnad för prövning av eldstad
Tabell 21, bygglovsbefriad åtgärd, har ändrats med avseende på tillägg
för vägran av startbesked
Tabell 22, övriga ärenden, har ändrats så att avgift debiteras för nedlagd
arbetstid

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta redovisade
tillägg/revideringar av nuvarande bygglovstaxa att gälla från och med 201703-01. Tillägg/revideringar framgår av bilaga.
Arbetsutskottet har 2017-01-17 § 12 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens hantering av plan- och
byggärenden. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, plan- och byggförordningen (2013:308), PBF, eller kommunallagen
(1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är
inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av bestämmelser med
tillhörande tabeller och bilagor enligt bilagt beslutsunderlag.
Kommunen subventionerar en del av kostnaden för lovärenden.
Förvaltningen har därför fått i uppdrag av nämnden att se över taxorna.
Målsättningen med uppdraget är att lägga taxan på en nivå som bättre
motsvarar nivån för vad ett lov kostar.
Mängden inkomna ärenden har sedan den 1 januari 2015 ökat med ca 25 %.
Debiterade intäkter enligt den nu gällande taxan sedan dess har inte täckt
kostnaderna för att dimensionera organisationen i förhållande till inkomna
ärendens nuvarande mängd och komplexitet. Bygglovsärendenas mängd och
komplexiter kommer med största sannolikhet att under överskådlig tid att
kvarstå på en hög nivå och tidvis även att öka. En kvalitetssäkrad produktion
vid en hög ärendemängd förutsätter en organisation som har dimensionerats
för det. Bilagd bygglovstaxa har därför justerats utifrån nuvarande plan- och

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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bygglovstaxa. Justeringarna är en uppdatering av nuvarande taxa utifrån
erfarenheter från kommunens faktiska kostnad för myndighetsutövningen.
Förändringarna är markerade med kursiv text för ”Tidigare taxa:” och ”Ändrad
taxa:”.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta redovisade tillägg/revideringar av nuvarande plan- och
bygglovstaxa att gälla från och med 2017-03-01. Befintlig plan- och bygglovstaxa tillämpas av miljö- och byggnadsnämnden för ärenden som inkommit
före ändrad taxa har beslutats av fullmäktige. Vidare föreslås nämnden att
Nb-faktorn justeras till 1,2.

Beslutsunderlag
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PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA (BILAGA)
Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens hantering av plan- och byggärenden.
Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan- och
byggförordningen (2013:308), PBF, eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat
anges. Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.

Beräkning av avgifter enligt taxan
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan. Flertalet av avgifterna
beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp
enligt lagen (1962:381), om allmän försäkring (mPBB) samt ärendeberoende faktorer som
grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av respektive
ärendetyp kräver.
Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen i syfte att anpassa avgiftsnivån till
förhållanden inom kommunen. Beslutet om N-faktorn ska grundas på invånarantal eller på
andra faktorer, t.ex. Sveriges Kommuner och landstings kommungruppsindelning, dock
alltid med beaktande av självkostnadsprincipen.
Beslutade N-faktorer :
Tidigare N-faktor:
Nb = 1,0 ( faktor som används vid beräkning av bygglovsavgift)
Ändrad N-faktor:
Nb = 1,2 ( faktor som används vid beräkning av bygglovsavgift)
Np = 1,0 ( faktor som används vid beräkning av planavgift)
Nk = 1,0 ( faktor som används vid beräkning av nyttjanderättsavgift)

Avgiftsbestämning
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslutet eller, om särskilt
beslut inte fattas i ärendet, då handläggningen som avgiften avser är utförd. Finner miljö- och
byggnadsnämnden att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av
avgiften, får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Miljöoch byggnadsnämndens rätt att i varje särskilt fall bestämma om avgift får beslutas av
tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegationsordning.
Dokumenttyp
Plan- och bygglovstaxa
Dokumentansvarig
Förvaltningschef

Dokumentnamn
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Senast reviderad
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Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och
byggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.

Betalning av avgift
Betalning av avgift ska ske till nämnden inom den tid som anges i faktura. Betalas inte avgift
vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635)
från förfallodagen tills betalning sker. Avgifter kan tas ut i förskott.
Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot
eventuell bygglovavgift.
Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF
KOM
mPBB
N
OF
PLF

Handläggningsfaktor
Faktor för kommunicering
”Milliprisbasbelopp” – en tusendelsprisbasbelopp
Justeringsfaktor
Objektfaktor
Planavgiftsfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N.
Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).
Planavgift beräknas efter BTA + OPA.
Nybyggnad Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd
byggnad till en ny plats.
Tillbyggnad Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.
Ombyggnad Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller
en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
Ändring

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion,
funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 02 10 53
gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar
medger.
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Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och
definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.
Avgift för underrättelse och kommunicering enligt tabell 3 tillkommer alltid i
bygglovsärenden.
Eventuell justering av bygglovsavgift sker enligt tabell 6.

Avräkning
För startbesked gäller att om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda
avgifter för åtgärder som inte vidtagits.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott
betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalning
ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen, dvs preskription sker
efter tio år.
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Tabeller
Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktorer (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar –
beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller
nedan.
Area (m2) BTA + OPA
Byggnader, anläggningar inkl
bygglovspliktiga komplementbyggnader –
Bruttoarea
0-49
50-129
130-199
200-299
300-499
500-799
800-1 199
1 200- 1 999
2 000-2 999
3 000- 3999
4 000-4 999
5 000-5 999
6 000-7 999
8 000-9 999
10 000-14 999
15 000-24 999
25 000-49 999
50 000-100 000
Härutöver
Mycket enkla byggnader < 50 m2*

OF

4
6
8
10
14
20
26
36
46
56
64
72
85
100
125
170
235
400
+ 3/1000 m2
2

* I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovsbefriade enl PBL 9
kap. 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorstationer och liknande.
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I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA +
OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn efter dessa
byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

Tabell 2 Tidsersättning
Om kostnadstäckningsgraden ska vara 75 % (dvs den debiterbara tiden ska vara 75 %) kan
timersättningen tas ut enligt nedanstående tabell. Total debiterbar årsarbetstid är 1 200-1 400
årsarbetstimmar.
I timkostnaden ingår alla normala kringkostnader samt lokalkostnader.
Timersättning i ett ärende beräknas utifrån kommunens samlade kostnader för personalen
inom verksamheten (räkneexempel: två personer 550 kr/tim, en person 700 kr/tim och en
person 1 150 kr/tim ger en kostnad på 737,50 kr/tim).
Exempel:
Löneintervall

Timpris
600
700
800
900
1 000
1 200

- 21 999
22 000-27 999
28 000-33 999
34 000-39 999
40 000-45 999
46 000-

Kompletterad taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet:
Timersättning debiteras för anmälnings,- beskeds- och lovärenden med 1.000 kr per hel
påbörjad arbetstimme.
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Tabell 3 Underrättelse till berörda sakägare och andra
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunicering av
avslagsbeslut och tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x Nb
Tidigare taxa:
Antal
Sakägare 1-5
Sakägare 6-9
Sakägare 10Kungörelse
Kungörelse av beslut i Postoch Inrikestidning

Kommentarer

+ faktisk annonskostnad
+ faktisk annonskostnad

KOM
45
60
100
60
5

Ändrad taxa:
Antal
Sakägare 1-2
Sakägare 3-5
Sakägare 6-9
Sakägare 10Kungörelse
Kungörelse av beslut i Postoch Inrikestidning
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Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x Nb
(OF enligt tabell 1)

Åtgärd

Handläggningsfaktor HF1
5
3

Administration inkl arkivering
Planprövning
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked.
Byggnaden

5

Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet
Tomten

5

Tomts ordnande inkl utfart och parkering
Enkel kontroll av grundläggning och dagvattenanslutning
Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras)
Skyddsåtgärder mot skred och högvatten
Utrymnings- och räddningsvägar
Måttgranskning
Besiktning
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Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift för startbesked = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x Nb
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)

Åtgärder
Administration inkl arkivering och registrering
av kontrollansvariga
Startbesked
Startbesked inkl tekniskt samråd och
fastställande av kontrollplan
Startbesked och beslut om kontrollplan
Startbesked (gäller även påbörjande av rivning)
Arbetsplatsbesök
Extra arbetsplatsbesök/styck
Slutsamråd inkl slutbesked
Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked

Handläggningsfaktor HF2
5

8
5
3
5
5
6
3

Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Åtgärd
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför
detaljplan
Tillägg för prövning av liten avvikelse
Varsamhet
Ombyggnad
Ändring fr gällande bygglov
Tidsbegränsat bygglov
Tidsbegränsat bygglov, förlängning
Tidsbegränsat bygglov, säsong
Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning
Förnyelse av lov = ny prövning
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Tabell 7 Avgift för besked
Tidigare taxa:

Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked
positivt besked inom dp

50 mPBB

positivt besked utom dp

100 mPBB + 50 mPBB

(100mPBB+50mPBB för varje ytterligare
etableringar)
negativt besked

50 mPBB

Ingripandebesked

Antal timmar (minst 1)

Planbesked

Min 6000 kr

Villkorsbesked

5 % av bygglovavgiften (avräknas till

hälften vid beräkning av
bygglovavgiften om villkoren har
uppfyllts vid bygglovprövningen)
Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.

Ändrad taxa:
Typ av besked

Beskrivning

Förhandsbesked
besked för en etablering inom dp

50 mPBB

besked för en etablering utom dp

250 mPBB

Tillägg för varje ytterligare etablering vid
samma prövning

50 mPBB

Ingripandebesked

Antal timmar (minst 1)

Planbesked

Min 6000 kr

Villkorsbesked

5 % av bygglovavgiften (avräknas till

hälften vid beräkning av
bygglovavgiften om villkoren har
uppfyllts vid bygglovprövningen)
Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.
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Planbesked
Positiva/negativa besked debiteras med 100 % av ovanstående belopp.
Avgiften för planbesked avräknas till hälften vid tecknande av planavtal.
Planbesked – ärendekategorier
Enkel åtgärd
10 % av planavgiften för objektet och minst 6 000 kronor.
Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:
1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande
högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m2
bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m2 eller ändrad
markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av
samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt
planförförande.

Medelstor åtgärd
10 % av planavgiften för objektet och minst 12 000 kronor (cirka två arbetsdagar).
Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller
som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.
Stor åtgärd
10 % av planavgiften för objektet och högst 30 000 kronor (cirka en arbetsvecka).
Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:
1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller
verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m2 bruttoarea eller övriga projekt
omfattande mer är 20 000 m2 markarea eller ändrad markanvändning till något av
ovanstående.
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2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.
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Tabell 8 Planavgift för laga kraftvunna planer där planavgift ska utgå
Planläggningsavgift ska erläggas av den som haft nytta av planen, (PBL 12 kap 9 §). Inget
hindrar att kommunen istället för att ta ut planavgift tecknar ett avtal, som reglerar
kostnaden för att upprätta planen. Stöd för uttag av avgift i avtal framgår av motiven till PBL
12:9. Avtal kan upprättas när fastighetsägaren har ställning som exploatör. Exempel på
planavtal finns bifogat; bilaga 1-3. Dessa exempel kan företrädesvis användas då kommunen
tecknar planavtal separat eller i kombination med exploateringsavtal, med tilltänkt(a)
exploatör(er). Kostnaden fördelas då efter skälig grund och nytta mellan kommunen och
exploatör(er).
Planavgift tas inte ut för
- nybyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnader oavsett byggnad i separat ärende
mindre än ≤ 25 m2.
Planavgiften för detaljplan, områdesbestämmelser = mPBB x OF x PLF x Np.
Np = Justeringsfaktor
PLF = Planfaktor

Planfaktor PLF
Nybyggnad
18
35
30

PLF
Tillbyggnad
12
24
20

PLF
Ändring
5
10

Områdesbestämmelser
Detaljplan
Med villkorsprövning enligt
anläggningslagen (AL)
Justeringsfaktor, Np
1,0
1,0
1,0
För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt Tabell 1.
För tillbyggnad som överstiger 50 % av huvudbyggnadens BTA tillämpas planfaktor som
nybyggnad.
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Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift = HF x mPBB x Nb

Åtgärd
Medgivande eller förbud att använda hiss
Dispenser, avsteg från hissbestämmelserna

Dokumenttyp
Plan- och bygglovstaxa
Dokumentansvarig
Förvaltningschef

Dokumentnamn
Plan- och bygglovstaxa
Senast reviderad
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Tabell 10 Nybyggnad - Bygglovsavgift
Avgiften utför summan av avgifterna för de åtgärder som byggnadsnämnden vidtar i
samband med bygglov respektive startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan,
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa eller genom
upprättat planavtal.
Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga HF.
Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla byggnader).
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)4 x Nb
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Bostäder, kontor, industrier mm
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Byggnad, yta BTA
Se tabell 1 för större ytor
Vindsinredning

Yta BTA
<99 m2
100-199 m2
200-299 m2
300-499 m2
500-799 m2
800-1199 m2
1200-1999 m2
2000-2999 m2
3000-3999 m2

Fritidshus
Stor, enkel byggnad, oisolerad –
lagerhall  600 m2
Enkla stora byggnader för publikt
ändamål t.ex. sporthallar, ridhus,
affärslokaler
Lantbrukets byggnader inom områden
där områdesbestämmelser är antagna
Fritidsanläggningar, nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med
lift, campingplatser, skjutbanor,
småbåtshamnar, friluftsbad,
motorbanor och golfbanor
Begravningsplatser

Parkeringsplats/er

OF
4
8
10
14
20
26
36
46
56

HF1
18
18
18
18
18
18
18
18
18

HF2
24
24
24
24
24
24
24
24
24

 199 m2

3

13

24

50-129 m2
30 % av
normal avgift
60 % av
normal avgift

6

13
18

21
24

18

24

Ingen avgift
30 % av
normal avgift

30 % av
normal avgift
1000 kr +
100 kr/plats
75 x mPBB

Cisterner/st
4

Bygglov + startbesked
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Tabell 11 Nybyggnad eller tillbyggnad av
komplementbyggnad/byggnad
Bygglovsavgift = mPBB x HF5 x Nb
Objekt
Komplementbyggnad, garage, carport,
förråd (eget ärende)
Komplementbyggnad, garage, carport,
förråd (eget ärende)
Komplementbyggnad, garage, carport,
förråd (eget ärende)
Komplementbyggnad, garage, carport,
förråd (eget ärende)
Komplementbyggnad, garage, carport,
förråd (eget ärende)
Källsorteringsbehållare/grupp
Sopskåp, sophus

Yta BTA
≤25 m2

HF
mPBB x 65

>25 - ≤50 m2

mPBB x 75

>50-≤100 m2

mPBB x 100

>100-≤200 m2

mPBB x 140

>200-300 m2

mPBB x 180
mPBB x 85

_____________________________
5 Bygglov + startbesked
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Tabell 12 Tillbyggnad
Bygglovsavgift = mPBB x HF6 x Nb
Huvudbyggnad
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA

Yta BTA
 15 m2
>15 - ≤50 m2
>50 - ≤130 m2
>130 - 199 m2

HF
mPBB x 65
mPBB x 100
mPBB x 180
mPBB x 265

Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)6 x Nb
Tillkommande yta BTA
Tillkommande yta BTA
Ytterligare intervall – se tabell 11

200 - 299 m2
300 - 499 m2

10
14

13
13

Bygglovsavgift = mPBB x HF6 x Nb
Tillbyggnad av fritidshus m.m
Tillbyggnad fritidshus
Tillbyggnad växthus, lusthus mm
oisolerat
Burspråk
Takkupa

 50 m2

mPBB x 65

> 15 m2

mPBB x 45
mPBB x 45
mPBB x 45

_____________________________
6 Bygglov + startbesked
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Tabell 13 Enkla byggnader
Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)7 x Nb
Typ
Fritidshus
Kolonistuga
Nätstation/pumpstation
Växthus, lusthus, vedförråd och
liknande – oisolerat
Växthus, lusthus och liknande –
oisolerat
Rullstolsgarage förråd mm
Kiosk, manskapsbod mm
Sommarveranda, restaurang

Yta BTA
41 - 80 m2 BTA
≤ 40 m2
Oavsett storlek
 15 m2

OF
4
2
4
1

HF1
13
10
14
8

HF2
21
11
13
11

> 15 m2 -  50 m2

2

10

11

Oavsett storlek
Oavsett storlek
Oavsett storlek

2
4
4

10
13
13

11
11
19

_________________________
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Tabell 14 Övriga åtgärder
För dessa åtgärder ges startbesked i samband med lov, ingen HF2.
Avgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)8 x Nb
Tidigare taxa:
Övrigt – enkla konstruktioner
Yta BTA
Balkong 1-5
Balkong >5 st
Inglasning av balkong 1-5 st
Inglasning av balkong >5 st
Inglasning av uteplats/uterum
Oavsett storlek
Skärmtak
15-30 m2
Skärmtak
>31 m2
Ändrad taxa:
Övrigt – enkla konstruktioner
Balkong 1-5
Balkong >5 st
Inglasning av balkong 1-5 st
Inglasning av balkong >5 st
Inglasning av uteplats/uterum
Skärmtak
Skärmtak
Ändrad användning
Ändrad användning inkl.
ombyggnad
Invändig ändring
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Bygglovsavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2)9 x Nb
Övrigt – utan konstr.
Fasadändring, mindre/byggnad
Fasadändring, större/byggnad
Ramp
Mur och eller plank vid enbostadshus
Mur och/eller plank –
bullerplank/stabilitet – oavsett
material
Solfångare – ej på en och
tvåbostadshus
Frivilligt bygglov

Yta BTA

OF

HF2

4
2
2
6

HF1
20 x mPBB
10
18
10
15

2

15

13

Avgift enligt
normalt bygglov

_____________________________
8 Bygglov + startbesked
9 Bygglov + startbesked
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Tabell 15 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x Nb
Tidigare taxa:
Eldstad
Enskilt VA
Grundförstärkning enbostadshus
Grundförstärkning
Ventilationsanläggning enbostadshus
Ventilationsanläggning övriga
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
mindre
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
större
Stambyte
Sopsug
Fettavskiljare
Rivning utanför planlagt område, en- och
tvåbostadshus
Rivning utanför planlagt område, flerbostadshus
och övriga byggnader
Bostadshiss - handikapp enbostadshus
Installation av ny hiss
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Ändrad taxa:
Eldstad
Enskilt VA
Grundförstärkning enbostadshus
Grundförstärkning
Ventilationsanläggning enbostadshus
Ventilationsanläggning övriga
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
mindre
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet,
större
Stambyte
Sopsug
Fettavskiljare
Rivning utanför planlagt område, en- och
tvåbostadshus
Rivning utanför planlagt område, flerbostadshus
och övriga byggnader
Bostadshiss - handikapp enbostadshus
Installation av ny hiss

HF2
25
13
90
200
50
140
30
100
90
90
30
50
100
30
60

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x Nb
Rivning

HF
50
100
150

m2

<250
BTA
250-999 m2 BTA
>1 000 m2 BTA
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Tabell 17 Bygglov för skyltar
Prövning skall ske som för byggnader.
Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.
Avgift = HF x mPBB x Nb
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och skyltpyloner.
Objekt
Skylt
Skylt
Skylt
Skylt
Stor skylt, stor vepa
Skyltpylon
Byggskylt

Yta
≤1 m2
>1 m2 - ≤5 m2
> 5 m2 - ≤10 m2
>10 m2 - ≤20 m2
> 20 m2

HF
40
60
100
125
150
200
40

Utöver den första skylten (som är den största) i samma ansökan lägger man till
20 x mPBB/ skylt.

Tabell 18 Marklov/upplag inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x Nb
Åtgärd
Marklov såväl schakt som fyllning
Upplag, (t ex återvinningsstationer eller
containrar)
Stort upplag (t ex materialgårdar)

Dokumenttyp
Plan- och bygglovstaxa
Dokumentansvarig
Förvaltningschef

Dokumentnamn
Plan- och bygglovstaxa
Senast reviderad

HF
50
80
150

Fastställd
Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

55

Giltighetstid
From 2015-01-01-Dokument gäller för
Miljö- och
byggnadsnämnden

23 (31)

LULEÅ KOMMUN

Dnr

24 (31)

Miljö- och byggnadsnämnden

Datum

Tabell 19 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x Nb
Master, torn, vindkraftverk

Beskrivning

HF 1

HF 2
Tidsersättning
Antal timmar
(minst 1)

Radio- och telemast eller torn + en
teknikbod

Ett torn

250

Radio- och telemast eller torn + en
teknikbod

Fler än ett

550

Antal timmar
(minst 1)

Vindkraftverk
Vindkraftverk

1 st

400

Antal timmar
(minst 1)

Vindkraftverk

2-4 st

800

Antal timmar
(minst 1)

Vindkraftverk

(≥ 5 verk)

2 000

Antal timmar
(minst 1)

Tabell 20 Bygglov för anläggningar
Anläggning i vatten.

Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x Nb

Objekt
Brygga, såväl ponton som fast anlagd
Småbåtshamn – se marina
Marina 5 000 – 10 000 m2, flera bryggor
Utökning med pontonbrygga
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Tabell 21 Bygglovbefriad åtgärd
Tidigare taxa:
Avgift = mPP x HF x Nb
Objekt
Komplementbostadshus
Komplementbyggnad
Tillbyggnad
Ytterligare bostad
Takkupor

Yta BTA
≤25 m2
≤25 m2
≤15 m2

HF
mPBB x 72
mPBB x 64
mPBB x 44
mPBB x 70
mPBB x 20

Ändrad taxa:
Avgift = mPP x HF x Nb
Objekt
Komplementbostadshus
Komplementbyggnad
Tillbyggnad
Ytterligare bostad
Takkupor
Vägran av startbesked för
bygglovsbefriad åtgärd

Yta BTA
≤25 m2
≤25 m2
≤15 m2

HF
mPBB x 72
mPBB x 64
mPBB x 44
mPBB x 70
mPBB x 20
Samma avgift som för
lämnat startbesked

Tabell 22 Övriga ärenden
Tidigare taxa:
Avgift = HF x mPBB x Nb
Ärendetyp
Avslag, såväl bygglov, marklov
som rivningslov

Beskrivning

HF
45

Avvisa

10

Återkallad ansökan före
behandling av Au/Bn

20

Återkallelse av ärende som
behandlats av Au/Bn
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Ändrad taxa:
Ärendetyp
Avslag bygglov, marklov och rivningslov

Beskrivning
Full avgift som för ett färdigt lov

Avvisad eller återkallad ansökan före handläggning
Återkallelse av ärende som behandlats av Au
Återkallelse av annat ärende som inte har behandlats
av Au/Bn
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Dokumentnamn
Plan- och bygglovstaxa
Senast reviderad

Avgift motsvarande en
arbetstimme
Full avgift som för ett färdigt
ärende
50 % av färdigt ärende

Fastställd
Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

58

Giltighetstid
From 2015-01-01-Dokument gäller för
Miljö- och
byggnadsnämnden

26 (31)

LULEÅ KOMMUN

Dnr

27 (31)

Miljö- och byggnadsnämnden

Datum

Tabell 23 Nybyggnadskarta, utstakning och lägeskontroll
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i samband med granskning av ansökningshandlingar
om nybyggnadskarta erfordras (PBL 9:21). I samband med att bygglov meddelas upplyses
om utstakning och eventuell lägeskontroll krävs (PBL 10:26).
Nybyggnadskartor upprättas genom miljö- och byggnadsnämndens försorg (PBL 12:4), av
kommunens egna eller avtalade mätpersonal.
Utstakning/lägenhetskontroll ska utföras av kommunens egen eller avtalad
mätningspersonal eller av byggherrens sakkunnige om denne efter prövning av
miljö- och byggnadsnämnden bedöms kunna ta ansvar för arbetet.
Om utstakningen/lägeskontrollen inte utförts av godkänd sakkunnig, eller om
koordinatleveranserna till miljö- och byggnadsnämnden är bristfälliga eller felaktiga kan
miljö- och byggnadsnämnden låta fastställa byggnadens läge på byggherrens bekostnad.
Detta gäller även om byggherre genom egen åtgärd ändrat läget för utstakad byggnad.
Lägeskontroll är inte att betrakta som myndighetsuppgift och är momspliktig och debiteras
med gällande timtaxa enligt tabell 2.

Tabell 23a Nybyggnadskarta
Avgift = mPBB x NKF x Nk
Nybyggnadskarta (inklusive granskning och

NKF

komplettering)
Enbostadshus oavsett tomtyta

190

Övriga byggnader, tomtyta < 2000 m2

190

2 000 - 4 999 m2

300

5 000 – 9 999 m2

350

10 000 - 15 000 m2

400

Tomtyta > 15 000 m2

Tidersättning

Dokumenttyp
Plan- och bygglovstaxa
Dokumentansvarig
Förvaltningschef

Dokumentnamn
Plan- och bygglovstaxa
Senast reviderad

Fastställd
Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

59

Giltighetstid
From 2015-01-01-Dokument gäller för
Miljö- och
byggnadsnämnden

LULEÅ KOMMUN

Dnr

28 (31)

Miljö- och byggnadsnämnden

Datum

Tabell 23b Utstakning och lägeskontroll
Avgift = mPBB x UF x Nk
När utstakning inte kunnat genomföras på grund av olika hinder, till exempel oavverkad
mark, debiteras försening enligt tabell 2 (Tidsersättning).
Om utstakning utförs av annan än kommunens egen eller avtalad mätpersonal, tas avgift
ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om
kommunen utfört arbetet.
Utstakning *

UF

Utstakning nybyggnad, fyra punkter
1-299 m2

130

299-1000 m2

165

Utstakning tillbyggnad, garage o dyl, fyra punkter***
1-299 m2

50

299-1000 m2

85

Utstakning, tillägg per punkt > 4

5

Övriga mätuppdrag ( ex vis byggnader > 1000 m2)

Tidersättning men
lägst debiteras med
UF 165

*Utstakning utförs med GPS eller totalstation och noggrannhet +/- 2 cm. Vid finutstakning
tillkommer tidersättning. Alla förändringar från bygglovet ska godkännas av miljö- och
byggnadsnämnden. Tillkommande arbete debiteras med timersättning.
**Under förutsättning att minst två tomtrör finns.
***Vid samtidig utstakning av huvudbyggnad och tillbyggnad halveras avgiften för
utstakning av tillbyggnad.
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Tabell 24a Nyttjanderättsavgift för tillfälligt nyttjande av digital
geografisk information
Avgift per ha = mPBB x KF x Nk
I tabellen nedan är avgiften per ha baserad på mPBB = 44.50 och Nk = 1.
Nyttjanderättsavgiften differentieras för olika användarkategorier:
K = kommersiell användning: avser nyttjande som bedrivs på kommersiella grunder, i
vinstsyfte och på en konkurrensutsatt marknad (gäller även myndighets verksamhet som
bedrivs på affärsmässig grund). Informationen får enbart nyttjas i den egna
verksamheten.
O = offentlig användning: avser nyttjande för utförande av offentliga uppgifter.
IK = icke-kommersiell användning: avser nyttjande som inte bedrivs
yrkesmässigt eller med kommersiellt syfte, t ex ideella föreningar och privatpersoners
nyttjande för eget bruk.
U= användning för forskning och utbildning: avser nyttjande för formell
utbildning och forskning där resultaten blir allmänt tillgängliga.
KV = kommersiell vidareförädling: avser nyttjande för marknadsaktörer
som vill kunna sprida geodata, både i oförändrad och i förädlad form
enligt specifika villkor från respektive dataägare till tredje part. Vid kommersiell
vidareförädling regleras rätten till databasen i ett särskilt avtal.

Informationsmängd

Primärkarta fullständig
Gränser och
fastighetsbeteckningar
Byggnader och övriga
topografiska objekt
Vägar, järnvägar och
adresser
Höjdinformation
Grundkarta
Dokumenttyp
Plan- och bygglovstaxa
Dokumentansvarig
Förvaltningschef

And
el
(%)

Avgift
2013
(kr/ha)

KF
K

O

IK

U

100

14

600

600

0*

0*

30

4,2

180

180

0*

0*

30

4,2

180

180

0*

0*

20

2,8

90

90

0*

0*

20

2,8

120

120

0*

0*

14

600

600

600

600

Dokumentnamn
Plan- och bygglovstaxa
Senast reviderad

Fastställd
Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

61

Giltighetstid
From 2015-01-01-Dokument gäller för
Miljö- och
byggnadsnämnden

LULEÅ KOMMUN

Dnr

30 (31)

Miljö- och byggnadsnämnden

Datum
Stadskarta
Adresspunkter

0,9

40

40

0*

0*

0,012

0,5

0,5

0*

0*

* Ingen nyttjanderättsavgift utgår i normalfallet för dessa nyttjare om nyttjandet avser geografisk information i
begränsad mängd och över begränsat geografiskt område (exempelvis en villatomt). För större mängder och eller
områden utgår avgifter i samma nivå som övriga nyttjare.

Kommentar
Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av
skattemedel och avgifter.
Moms tillkommer med 25 %.
Ovanstående taxa avses tillämpas för tillfälliga nyttjare av det kommunala kartmaterialet.
För permanenta nyttjare av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt
avtal, som löper flera år. Mot en årlig avgift kan offentliga och kommersiella slutanvändare
få rätt att nyttja kommunal geografisk information i obegränsad mängd för den egna
verksamheten. Vid tidskrävande åtgärder tas tidsersättning ut enligt tabell 2. För tillfälliga
nyttjare av geografisk information över ett större geografiskt område kan det vara
fördelaktigt att teckna ett årligt avtal, som innebär rätt att nyttja obegränsade mängder av
den geografiska informationen som avses.
Ett årligt avtal baserad på denna taxa kan tecknas på minst 3 år.
Årlig avgift = mPBB x KF x Nk x 50
Utöver nyttjanderättsavgift tillkommer alla arbetskostnader i samband med upprättande av
kartunderlaget (inklusive förekommande granskning och komplettering) och leverans samt
leveransmedia. Vid utskrifter tillkommer avgift enligt tabell 24.
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (med en
icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten begränsas i normala fall också i tiden och till visst angivet
ändamål.
Kommunens kostnader för grundkartan ska normalt inräknas i underlaget för planavgiften
när sådan avgift tas ut i samband med bygglov. Begär någon däremot grundkarta av
kommunen för att exempelvis upprätta detaljplan på egen bekostnad kan kommunen
använda ovanstående tabell för avgiftsuttag.
Om karta används fortlöpande i någon verksamhet förutsätts att särskilt avtal om
nyttjanderättsavgift träffas med användaren.
Dokumenttyp
Plan- och bygglovstaxa
Dokumentansvarig
Förvaltningschef

Dokumentnamn
Plan- och bygglovstaxa
Senast reviderad

Fastställd
Beslutsinstans
Kommunfullmäktige
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Dnr

Miljö- och byggnadsnämnden

Datum

Tabell 24b Anpassning av nyttjanderättsavgift
Geografiskt område
< 1 ha
=>1 ha

Avgift (kr/ha)
600 (lägsta pris oavsett yta)
600 (taxa enligt ovan)

Kommentar
Nyttjanderättsavgiften kan justeras nedåt om informationens kvalitet i det aktuella området
föranleder en sådan justering. En justering beroende på informationskvalitet baseras på
informationens ursprung och ajourhållningsgrad.

Dokumenttyp
Plan- och bygglovstaxa
Dokumentansvarig
Förvaltningschef

Dokumentnamn
Plan- och bygglovstaxa
Senast reviderad

Fastställd
Beslutsinstans
Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2017-01-25

§ 22
Revidering av plan- och bygglovstaxan
Ärendenr 2017/108-3.1.1.3

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
nuvarande plan- och bygglovstaxa vad gäller faktorn Np från 1,0 till 1,2 från
och med 2017-03-01.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
revidera nuvarande plan- och bygglovstaxa vad gäller faktorn Np från 1,0 till
1,2 från och med 2017-03-01.
Den nuvarande plan- och bygglovstaxan beslutades i kommunfullmäktige
den 15 december 2014, § 362.
Taxan gäller för stadsbyggnadsnämndens och miljö- och byggnadsnämndens
hantering av plan- och bygglovärenden. Avgifterna tas ut med stöd av bland
annat plan- och bygglagen (2010:900) och är avsedd att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Föreslagen revidering berör verksamhet underställd stadsbyggnadsnämndens
uppdrag. Övriga delar av taxan som berör andra verksamheter under
stadsbyggnadsnämnden eller miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde
omfattas inte av revideringen och skall således fortsätta gälla enligt
kommunfullmäktiges beslut 15 december 2014.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i eget ärende en revidering av taxan
som direkt innefattar miljö-och byggnadsnämndens uppdrag. Beslut om
denna revidering beräknas ske under våren 2017.
Taxan revideras gällande justeringsfaktorn Np från 1,0 till 1,2. Faktorn
används för beräkning av planavgift i ärende där planavtal inte tecknats
mellan kommun och fastighetsägare eller exploatör. Planavgiften debiteras i
samband med bygglovgivningen för den aktuella planen.

Beskrivning av ärendet
Denna taxa gäller för stadsbyggnadsnämndens och miljö- och
byggnadsnämndens hantering av plan- och bygglovärenden. Avgifterna tas ut
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan-och byggförordningen
(2013:308), PBF, eller kommunallagen (1991:900), KL, om inget annat anges.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Stadsbyggnadsnämnden

2017-01-25

Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om
inget annat anges. Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller.
Plantaxan är uppbyggd utifrån ett antal olika faktorer som påverkar avgiftens
storlek. Faktorerna är bland annat omfattning av den ansökta byggnaden eller
anläggningen, typ av plan som reglerar det aktuella markområdet, det
aktuella prisbasbeloppet samt en justeringsfaktor Np. Justeringsfaktorn
baseras på bl a invånarantal eller kommungruppsindelning och med ett
beaktande av självkostnadsprincipen.
Kommunen subventionerar idag en del av kostnaden för planärenden.
Förvaltningen har därför initierat ett uppdrag för att se över taxorna.
Målsättningen med uppdraget är att lägga taxan på en nivå som bättre
motsvarar nivån för vad ett planärende kostar.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att föreslå
kommunfullmäktige att revidera justeringsfaktorn Np till 1,2.
Förvaltningen avser också att under senare del 2017 tillsammans med miljöoch byggnadsförvaltningen göra en ny översyn i syfte att ytterligare närma sig
en nivå i närhet av plan- och bygglovärenden kostar.

Sammanträdet
Planchefen föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag
och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-19, hid 2017.495
Plan- och bygglovstaxa, beslutad 2014-12-15 § 362

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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BESLUTSFÖRSLAG

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering
AnneLie Granljung

2017-01-19

1 (2)
Ärendenr
2017/108-3.1.1.3

Revidering av plan- och bygglovstaxan
Ärendenr 2017/108-3.1.1.3

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera
nuvarande plan- och bygglovstaxa vad gäller faktorn Np från 1,0 till 1,2 från
och med 2017-03-01.

Sammanfattning av ärendet
Den nuvarande plan- och bygglovstaxan beslutades i kommunfullmäktige
den 15 december 2014, § 362.
Taxan gäller för stadsbyggnadsnämndens och miljö- och byggnadsnämndens
hantering av plan- och bygglovärenden. Avgifterna tas ut med stöd av bland
annat plan- och bygglagen (2010:900) och är avsedd att täcka kommunens
kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.
Föreslagen revidering berör verksamhet underställd stadsbyggnadsnämndens
uppdrag. Övriga delar av taxan som berör andra verksamheter under
stadsbyggnadsnämnden eller miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde
omfattas inte av revideringen och skall således fortsätta gälla enligt
kommunfullmäktiges beslut 15 december 2014.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i eget ärende en revidering av taxan
som direkt innefattar miljö-och byggnadsnämndens uppdrag. Beslut om
denna revidering beräknas ske under våren 2017.
Taxan revideras gällande justeringsfaktorn Np från 1,0 till 1,2. Faktorn
används för beräkning av planavgift i ärende där planavtal inte tecknats
mellan kommun och fastighetsägare eller exploatör. Planavgiften debiteras i
samband med bygglovgivningen för den aktuella planen.

Beskrivning av ärendet
Denna taxa gäller för stadsbyggnadsnämndens och miljö- och
byggnadsnämndens hantering av plan- och bygglovärenden. Avgifterna tas ut
med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL, plan-och byggförordningen
(2013:308), PBF, eller kommunallagen (1991:900), KL, om inget annat anges.
Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om
inget annat anges. Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller.
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BESLUTSFÖRSLAG

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsplanering
AnneLie Granljung

2017-01-19

2 (2)
Ärendenr
2017/108-3.1.1.3

Plantaxan är uppbyggd utifrån ett antal olika faktorer som påverkar avgiftens
storlek. Faktorerna är bland annat omfattning av den ansökta byggnaden eller
anläggningen, typ av plan som reglerar det aktuella markområdet, det
aktuella prisbasbeloppet samt en justeringsfaktor Np. Justeringsfaktorn
baseras på bl a invånarantal eller kommungruppsindelning och med ett
beaktande av självkostnadsprincipen.
Kommunen subventionerar idag en del av kostnaden för planärenden.
Förvaltningen har därför initierat ett uppdrag för att se över taxorna.
Målsättningen med uppdraget är att lägga taxan på en nivå som bättre
motsvarar nivån för vad ett planärende kostar.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår nämnden att föreslå
kommunfullmäktige att revidera justeringsfaktorn Np till 1,2.
Förvaltningen avser också att under senare del 2017 tillsammans med miljöoch byggnadsförvaltningen göra en ny översyn i syfte att ytterligare närma sig
en nivå i närhet av plan- och bygglovärenden kostar.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-19
Plan- och bygglovstaxa, beslutad 2014-12-15 § 362
Malin Lagervall
Avdelningschef Stadsplanering

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Håkan Wiklund

2017-01-31

1 (1)
Ärendenr
2016/1677-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om
finansiering av Austininslag i Bluestältet 2017
Ärendenr 2016/1677-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 81 tkr till Austininslag i
Bluestältet 2017. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Svartöns blues ansöker om 81 tkr till finansiering av musiker från Austin i
Bluestältet på Luleå hamnfestival. I samband med spelningarna på fredag och
lördag finns det möjlighet för Luleå kommun att hålla kortare presentationer
av Austinsamarbetet. Kostnaderna är totalt 81 tkr och utgörs av resor, gage,
logi och teknik.
Kvalitet & samhällsutveckling välkomnar initiativet från Svartöns Blues som
bidrar till utbytet med Austin.

Beslutsunderlag



Ansökan om finansiering av Austininslag i Bluestältet 2017, KLF Hid
2016.6898
Budget för Austininslag i Bluestältet 2017, KLF Hid 2016.6899

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Svartöns Blues
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Alan Haynes, Austin, Texas till Bluestältet 2017
Hej Anna!
Här kommer en ansökan om extra ekonomiska medel ( se bilaga ) för att få hit en efterfrågad och
uppskattad bluesmusiker från Austin. Svartöns Blues mål är att han ska spela både fredag och lördag i
Bluestältet till sommaren. Vår tanke att vi går ut hårt med att marknadsföra ”Luleå Loves Austin” de
dagarna.
Alan Haynes är en ”gammal” bekant för oss Luleåbor, han var här redan på -90 talet och spelade på
det populära sommarutestället Roxy. Den gången hade han med sig två andra legendarer inom
bluesen Appa Perry på bas och Uncle Joe Turner på trummor. 2009 under Luleåkalaset och i
Bluestältet var han åter igen tillbaka och rosade Bluestältbesökarna. Nu tycker Svartöns Blues att det
är ett ypperligt tillfälle att ta hit honom igen och speciellt nu när Luleå har inlett ett samarbete med
Austin.
Denna gång och precis som vi gjorde 2009 vänder sig Svartöns Blues till hans danska promotor och
för att minimera kostnaderna så är vår avsikt att enbart flyga över honom och använda kompmusiker
från Danmark.
Vi tror att både du Anna och Niklas Nordström bör hålla en kortare presentation respektive dag ang
Luleås samarbete med Austin både vad gäller kulturutbud och kreativa näringar.
Det här vill vi verkligen att ni försöker prioritera.

Mvh
Björn Hedman
Ordf. Svartöns Blues
Luleå 2016-12-14
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ANSÖKAN - KOSTNADSKALKYL
ALAN HAYNES, AUSTIN TEXAS
BLUESTÄLTET 2017
KOSTNADSKALKYL
Resor
Austin – Billund DK 1 pers t.o.r
Billund – Luleå 4 pers t.o.r

15 000:20 000-

Gage
Uppträdande 2 dagar, fredag & lördag

40 000:-

Boende
Enkelrum. 4 pers 2 dagar

4 000:-

Teknik
Hyra 1 st Fender Vibroking

2 000:-

TOTALT:

81 000:-
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Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Håkan Wiklund

2017-01-31

1 (1)
Ärendenr
2016/1635-3.5.1.4

Kvalitet och samhällsutvecklings yttrande över ansökan om
finansiering av ett Norrbotten för alla 2017
Ärendenr 2016/1635-3.5.1.4

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 150 tkr till ett Norrbotten
för alla 2017. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
Finansieringen gäller under förutsättning att föreningen kommer överens om
arrangemangen med arrangören för Luleå hamnfestival.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Kultur utan gränser ansöker om 350 tkr från kommunstyrelsen till
mångkulturella aktiviteter under Luleå hamnfestival. Kostnaderna utgörs av
gage, resor, kontorsmaterial, marknadsföring, logi och projektledning.
Finansiering söks även från andra aktörer och den totala budgeten uppgår till
1 260 tkr.
Kvalitet & utveckling konstaterar att Kultur utan gränsers medverkan på
Hamnfestivalen har stärkt mångfalden på festivalen. Under tidigare år har
kommunstyrelsen anslagit 80 tkr fram till och med 2015 och 200 tkr under
2016. Mot bakgrund av behovet att prioritera bland tillgängliga medel föreslår
kvalitet & samhällsutveckling att 150 tkr anslås från kommunstyrelsen till ett
Norrbotten för alla 2017. Som villkor för finansieringen bör gälla att
föreningen ska komma överens med Luleå hamnfestival om arrangemangen.
Kvalitet & samhällsutveckling har samrått med park och evenemang på
stadsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av ett Norrbotten för alla 2017, KLF Hid
2016.6719

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Kultur utan gränser
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2016.12.01

NORRBOTTEN FÖR ALLA 2016

Som alla vet att migration har funnits i många decennier och när folk flyttar av
olika anledning, de ta alltid med sig kultur i alla dessa former där de kommer
ifrån. Och i de senaste år i moderna tiden Integration,jämställdhet och mångfald
har varit en av de största problem i många samhäll, Norrbotten, Luleå växer
och det ställer till hög krav att öka olika kulturform arrangemang. Vi kultur
utan gränser i Luleå har kommit på lösning, som vi förstår kultur är den ända
bästa medel som vi kan tillföra för att kunna skapa förståelse och bygga broar
mellan olika etniska backgrund. Detta gör vi genom att delaktig jobba med
olika aktiviter och arrangemang inom olika kulturform (Norrbottens för alla)
Syfte och mål *
kultur utan gränser i Luleå har som mål i den är arrangemang Norrbotten för
alla 2017 är att bygga broar och plattform mellan de traditionella och de
moderna kulturform; musik,mat,dans,sport,konst,mm där alla medborgare kan
träffas och delta i arrangemang för att öka tolerans, respekt och acceptens av
andra kultur, i det vi alla kan bemötas med respekt var delaktig och bidrag på
olika kulturform i vår samhället. I de mån vill Kultur Utan Gränser utmana alla
sponsorer och samarbete partner att vi kommer behöver mycket resurser i form
av råd, materiell, lokaler, media, och finansiella stöd för att genomföra detta
arrangemang. Kultur Utan gränser lämna en officiell beskrivning av
arrangemang och bidrag ansökan till alla sponsorer och samarbetspartner som
brinner för Mångfald, Jämställdhet och Integration. Norrbotten för alla är för
att motarbeta fördummar,fientlighet, mobbing. mm i Luleå och Norrbotten . Att
år efter år öka antalet medlem i förening och Göra Luleå och Norrbotten till en
attraktivare samhäll För att undvika ensamhet eller avskildhet och ge möjlighet
till folk att träffas, skapa nätverk och kontakter.
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Norrbotten för alla är för att öka tolerans och aktivera olika etniska bakgrund
och minoritet grupper i Luleå och Norrbotten att kunna bidra till en harmonisk
kultur klimat i vår samhället.
Marknadsföring *
Hela arrangemang kommer att marknadsföras med: affischer,banderoll,media.Tshirt,flyern,tidning. mm
Hur ska projektet arbeta med tillgänglighet, mångfalds-, genus- och
jämställdhetsperspektiv? *
I alla aktiviteter vi i förening kultur utan gränser i Luleå har samarbeta med
olika åldersgrupp och genus:
1- Artister med olika etniska bakgrund och kulturer
2- Aktiviter är riktas till både barn,ungdomar och vuxen grupper med olika kön
3- Mat tält från olika länder
3- I samarbete med andra aktörer Kultur Utan Gränser uppfyller den
grundvärdering att alla är lika värda.
Deltagare i arrangemang räkna total 110 personer förväntas komma från
följande orter
Luleå
Boden
Piteå
Umeå
Stockholm
Göteborg
Älvsbyn
Bryssel
Norge
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Publik förväntas komma från hela Sverige och granländer

AKTIVITETER BESKRIVNING

Start den 5-8 juli i samarbete med Luleå hamnfestival
Karneval tåg med Core of Culture Stockholm
Ungdom artist Marcus, Martinus (Laleh)
Kinjazza Band från Belgien
Håvard stubo band Norge
Stand up med Magnus bentner
Dj no limits och Dj Robban Luleå
Bollywood dance Academy Stockholm
Afro expressen Göteborg
Sussi olssen Luleå
New Channel Entertainment Piteå
Thai förening Norrbotten
Skellefteå band
Förening Mutcho Älvsbyn
Ansiktsmålning Luleå
Loppis Luleå
Mat från olika länder
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Budget;

Tillväxtkontor

350000

Nll

150000

Arbetsmarknadsförvaltning

100000

Kulturråd

200000

Länsstyrelse

250000

Mucf

150000

Artister

700000

Resor

250000

kontor material

15000

Marknadsföring

50000

Logi

205000

2 Projekt ledare

40000

Total

1.260.000

Paulo Feliciano

Fernando Palma
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Ärendenr
2017/3-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om
finansiering av mässan Fair Living 2017
Ärendenr 2017/3-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Meramedia ansöker om 150 tkr till finansiering av mässan Fair: Living 2017.
Fair: Living är en lokal, och centralt belägen, mässa, med fokus på hem, hus
och inspiration. 6-7 maj 2017 genomförs den för tredje året i rad, på Kulturens
Hus i Luleå. Initiativtagare och genomförare av mässan är
kommunikationsbyrån Meramedia och Kulturens Hus. Arrangören räknar
med ett 40-tal utställare och ca 2 500 besökare. Utställare är allt från
kommuner till hustillverkare, florister och pop-up butiker. Som komplement
till utställarna genomförs ett program under båda dagarna med föreläsare,
nationellt kända stylister, bloggare, inredare och workshops samt lokala
entreprenörer och inspiratörer. Arrangören vill utveckla arrangemanget så att
det i än utsträckning ska gynna handeln i Luleå. Det sökta beloppet behövs för
att kunna ha med fler kända föreläsare och stärka marknadsföringen för att
attrahera fler besökare från andra orter.
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att ansökan avslås.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av Fair Living 2017, KLF Hid 2017.8

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Meramedia
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Luleå 2016-12-30
Ansökan finansiering Fair: Living 2017
Fair: Living är en lokal, och centralt belägen, mässa, med fokus på hem, hus och inspiration. 6-7 maj
2017 genomförs den för tredje året i rad, på Kulturens Hus i Luleå. Initiativtagare och genomförare av
mässan är kommunikationsbyrån Meramedia och Kulturens Hus.
Under två dagar gästas Kulturens Hus av ett 40-tal utställare och ca 2 500 besökare. Utställare är allt
från kommuner till hustillverkare, florister och pop-up butiker. Som komplement till utställarna pågår
ett gediget program under båda dagarna med inspirerande föreläsare, nationellt kända stylister,
bloggare, inredare och workshops samt lokala entreprenörer och inspiratörer.
Redan under premiäråret gjorde mässan succé och enligt en undersökning av HUI research bidrog
Fair: Living med 600 000 kr i ökade skatteintäkter. Vår egna utvärdering har visat att mässan är
uppskattad av en bred målgrupp och många har nämnt vikten av en central mötesplats som inte
kretsar kring idrott, som annars är ett starkt signum för Luleå.
Idén till mässan föddes på Meramedia, som ansåg att det saknades denna typ av arrangemang i
centrala stan. Kulturens Hus nappade på idén och gick med som medarrangör och lokalpartner.
Detta är således ett riskprojekt där utställarna och besökarnas biljettintäkter ska täcka vår
arbetsinsats samt inköp. Vi har hittills aldrig behövt skjuta till pengar, men överskottet täcker ej vår
egen arbetsinsats.
Då vi själva brinner för att fortsätta utveckla mässan och skapa en central mötesplats i Luleå, som
även gynnar handeln, vill vi därför ansöka om extra finansiering (150 000 SEK) som en extra trygghet
för att kunna satsa än högre med fler kända föreläsare samt för att nå en större del av Norrbotten
och Västerbotten i vår marknadsföring, och därmed fler besökare till Luleå.
Grov budget:
Intäkter:
Utställare
Biljettintäkter
Bidrag Luleå kommun

580 000
70 000
150 000

Kostnader:
Föreläsare
Marknadsföring
Utställningsmaterial, teknik och dekor
Arbetsinsats Meramedia
Arbetsinsats Kulturens Hus
Totalt:

80 000
70 000
50 000
400 000
200 000
0

Vänliga hälsningar,
Johanna Grimståhl, vd Meramedia
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Ärendenr
2017/11-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om
finansiering av konferens om E-sport
Ärendenr 2017/11-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om finansiering
av konferens om E-sport.

Sammanfattning av ärendet
Andreas Harnemo ansöker om 100 tkr till finansiering av en konferens om Esport i Luleå. På konferensen ska resultat från förstudien Norrbotten E-sport
Arena presenteras och man ska diskutera hur näringslivet kan ta del av
affärsmöjligheter som finns på området och koplingen mellan
datorspelsbransch och e-sport. Konferensen är tänkt att äga rum i Kulturens
hus och attrahera 100 deltagare. Föreläsarna kommer från företag som
anordnar e-sport event, datorspelföretag, e-sportare och e-sportutbildare.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att eventet skulle bidra till
uppmärksamhet kring datorspel och e-sport i Luleå. Samtidigt är det
nödvändigt att prioritera bland de satsningar som Luleå kommun gör på
datorspelsbranschen och e-sport. Mot bakgrund av Luleå kommuns
satsningar på gamification vid LTU, Arctic Game Lab och de
utvecklingsprojekt i datorspelsbranschen som Luleå Näringsliv AB driver så
föreslår kvalitet & samhällsutveckling att ansökan avslås.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av konferens om e-sport, KLF Hid 2017.469

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Andreas Harnemo
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Andreas Harnemo
Storgatan 36
97231 Luleå
070-300 66 13
andreas@snowgarden.se

3 januari 2017

Hej Håkan,
Vi har under 2016 bedrivit förstudien Norrbotten E-sport Arena i samarbete med
Luleå, Boden och i viss mån Arvidsjaurs kommun. Vi har samlat på oss en gedigen
mängd kunskap på ämnet och ämnar presentera denna under en föreläsningsdag i
slutet på mars/början på april. ”E-sportdag i Luleå” planeras evenemanget kallas.
Vi kommer att redogöra för de aktiviteter vi genomfört, studiebesök, tävlingar och de
etableringar som skett i länet under året. Vi kommer att diskutera framtiden, hur
näringslivet och entreprenörer kan ta del av de affärsmöjligheter som finns på
området. Vi kommer diskutera hur lärare, pedagoger och föräldrar kan få en bättre
inblick i ungdomarnas verksamhet, e-sportgymnasiet och liknande initiativ. Vi
kommer diskutera jämställdhetsaspekterna på området. Och hur spelbranschen kan
samverka med e-sportvärlden.
Vi planerar att genomföra dagen i Lilla Salen på Kulturens hus och har en
förhoppning om 100 deltagare. Vi kommer att ta hjälp av eventbyrån Åt:Kotyr för att
säkra ett event av hög klass.
Budgeten är på 300.000:- för lokal, luncher, föreläsares arvode+omkostnader samt
eventadministration. Om vi får in fler sponsorer kommer vi ta in ytterligare föreläsare
och underhållning.
Vi anhåller om ett bidrag från värdkommunen Luleå på 100.000:- SEK. Vi avser
ansöka om 30.000 från Boden Kommun, 30.000 från Längmanska Företagarfonden
samt 50.000 från Region Norrbotten. Vi kommer att göra sponsorpaket till företag.
Priset per deltagare beräknas till c:a 1500-2000kr, inkl lunch och fika.
I utbyte för detta bidrag ges stort fokus på Luleå som e-sportstad i framkant i
marknadsföringen. Marknadsföringsytor på evenemanget. ”Luleå” i titeln av
evenemanget.
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Vi har en preliminär lista på föreläsare:

Magnus Leppäniemi - Han är eventansvarig på Dreamhack
Tau Petersson - Hon är grundare av spelföretaget Stunlock Studios som håller på
att lansera e-sportspelet Battlerite. Håller till i Skövde.
Emil ”Heaton” Christensen - Han är E-sportlegend och grundare av CS-laget
Ninjas in Pyjamas. Medverkar i Mästarnas Mästare.
Emily ”QueenE” Krumlinde - Hon är E-sportare och streamer i Stockholm/
London
Oklart - Person som kör e-sportutbildningar / e-sportgymnasiet

Paneldebatt med Stina Johansson (Arvidsjaurs e-sportinitiativ. Jens Ekman från
Game:In, nya e-sportcentret i Luleå. Mattias Bergqvist engagerad i Bodens esportsatsning.

Moderator - Andreas Harnemo

Vänliga hälsningar

Andreas Harnemo
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Ärendenr
2017/117-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om
finansiering av Marknadsetablering spel & gamification
boost
Ärendenr 2017/117-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 810 tkr till projektet
Marknadsetablering spel & gamification boost. Medel anvisas från anslaget
för EU-mefinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Näringsliv AB ansöker om 810 tkr till projektet Marknadsetablering spel
& gamification boost. Luleå Näringsliv AB driver sedan hösten 2016 projektet
Marknadsetablering spel & gamification. Projektet har gett bra resultat i form
av branschkontakter, företagsmässig spetskompetens samt visat på stora
möjligheter kopplat till kombinationen industri och gamification. Det
fortsättningsprojekt som Luleå Näringsliv nu söker medel till är en
förstärkning av pågående arbete med målbilden att på kort tid bygga ett
internationellt eco-system för näringslivsutveckling, forskning/utbildning,
produktutveckling och etableringar inom gamification/VR/AR.
Projektet ska under 2017:
 Driva fram en tydlig rollfördelning och samhandling mellan
näringsliv, akademi och offentlighet.
 Definiera processen mellan industri och LTU/Process IT för utveckling
av VR/AR med nationella och internationella ledande företag inom
VR/AR
 Skapa en långsiktig marknadsplan för stark gemensam
marknadskommunikation och paketering för unik och internationell
positionering med genomförda ”buzz” aktiviteter bland annat
tillsammans med Arctic Game Lab.
 Involvera stakeholders från näringsliv och akademi för utveckling av
internationell forskningsplattform
 Definiera roadmap för etablering av grundutbildningar inom VR/AR
 Genomföra marknadsaktiviteter för skapa relationer och definiera vad
som attraherar etableringar av VR/AR företag med behov av
utvecklare
 Upprätta relationer med VC inom spelutveckling/VR/AR
 Internationell analys av nya och växande marknader inom VR/AR med
tyngdpunkt Asien med relationsskapande inriktning
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Ärendenr
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Leverera ett förankrat och finansierat plattformsprojekt för perioden
2018-2020, sannolikt strukturfond.
Projektet kostar 960 tkr. LTU Process IT går in med egen personal till ett värde
av 150 tkr och resterande 810 tkr söks från Luleå kommun.


Kvalitet & utveckling menar att resultaten från projektet Marknadsetablering
spel & gamification är lovande. För att kunna etablera datorbranschen i Luleå
krävs emellertid fortsatta insatser och projektet Marknadsetablering spel &
gamification boost kan bygga vidare på resultaten från gjorda insatser.
Kvalitet & samhällsutveckling välkomnar projektets kopplingar mellan
universitet, näringsliv och gamification samt planerna på ett framtida EUfinansierat projekt. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av projektet Marknadsetablering spel &
gamification, KLF Hid 2017.470

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
Luleå Näringsliv AB
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Datum:

2017-02-08

Ansökan Projekt ”Marknadsetablering Spel & Gamification
Boost” - en förstärkning under 2017 för tydligare
positionering
Bakgrund och tillkommande förändringar för nya förutsättningar
Luleåregionen formulerade för ca tre år sedan en strategi för utveckling av
ett regionalt dataspelskluster. Sammantaget finns idag ett antal initiativ
som spirar och som alla stödjer den digitala utvecklingen med inriktning
mot spel/VR/AR.
Luleåregionen har i många stycken agerat med god ambition för att
stimulera utvecklingen. Samtidigt har satsningarna i ett uppstartsskede
varit flera och tämligen små med tanke på den önskvärda positionen.
Under våren 2016 samlade därför projektet Creative Node Fusion
(projektägare Luleå Näringsliv AB) regionens nyckelaktörer för att dels
tydliggöra pågående initiativ, dels konkretisera vad som behöver göras för
att synkronisera pågående aktiviteter. Ur detta arbete samlades
aktiviteterna i projektet ”Marknadsetablering Spel & Gamification ”
(160801-170630 ). Målen i projektet är bla. att inom 12 månader förflytta
Luleås position inom spelbranschen samt utveckla en synkroniserad,
uppdaterad, affärsmässig och prioriterad strategi i samhandling med LTU,
Luleå Näringsliv AB och Luleå Kommun och skapa en actionplan för hur
Luleå ska integrera med internationella miljöer vad gäller industriell
gamification/VR/AR .
Ansatsen i projektet ”Marknadsetablering Spel & Gamfication ” är att det
saknas en affärsutvecklingsprocess som snabbt kan förflytta Luleå i
värdekedjan. I stället för att kopiera andra klusters utveckling (ex vis
Skövde) har Luleå ett tidsfönster där man med en affärsmässig
kraftsamling utifrån de initiativ som pågår sannolikt kan inta en ny position
inom dataspel/gamification/VR/AR.
Under arbetet 2016 har stora framsteg gjorts i projektet
”Marknadsetablering Spel & Gamfication ” i nära samarbete med projektet
Creative Node Fusion, LTU och Luleå Näringsliv AB.
En tydligare bild har framträtt där systemets olika aktörer samarbetar för
att skapa verkligt momentum. Utvecklingen har skett snabbare och
insikten att det behövs ett omfattande, uthålligt och strukturellt grepp för att
i detta nu tillvarata Luleås och Luleåregionens uppenbara fördelar.
LULEÅ NÄRINGSLIV AB
Kyrkogatan 13
972 32 Luleå
www.luleanaringsliv.se
www.luleasciencepark.se
www.exjobblulea.se
www.thenodepole.com
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Som tidigare rapporter och ansökningar har beskrivit utgör
dataspelsindustrin ett viktigt tillskott till KKN i Luleåregionen, inte minst
därför att det är en av få kreativa näringar som är kommersiellt
framgångsrik och skapar lönsamma företag. Detta kvarstår men under
senaste halvårets arbete lyser framförallt de konkreta möjligheterna med
Gamification/Virtual Reality/Argumented reality allt tydligare. Nya externa
kontakter och företagsmässig spetskompetens inom området har knutits
till regionen vilket ger en internationell branschkunskap som regionen
tidigare saknat.
Samtidigt blir det allt tydligare att industrimiljöer inom LTU som Process IT
har ett starkt och stort intresse att integrera de nya teknikerna i de framtida
industriprojekt som behöver utvecklas. Med detta som grund behöver
2017: arbetet fokusera på att bygga större. Denna ansökan är alltså en
förstärkning av pågående arbete med målbilden att på kort tid bygga ett
internationellt eco-system. Det finns en position att ta och som än så länge
är delvis ledig helt i linje med smart specialisering. Om det ska ske behövs
en tydligare konkretisering och målsättning för att från 2018-2020 kraftfullt
bygga en Luleåbaserad internationell plattform för näringslivsutveckling,
forskning/utbildning, produktutveckling och etableringar inom
gamification/VR/AR.
För att både hålla hög fart och samtidigt utveckla det långsiktiga görs
därför denna tilläggsansökan under namnet ”Marknadsetablering Spel &
Gamfication Boost”.
Status pågående projekt och satsningar 2016/2017
För att tydliggöra den just nu snabbt pågående processen följer en
statusuppdatering var Luleå står idag. Under 2016 har ett flertal
spelproduktioner startat genom företagen Virtual Light (Samuraj) och
Committed Gaming som båda söker ytterligare personal och investerare.
Luleå har beslutat att from 2017 ingå i projekt Arctic Game Lab (Skellefteå,
Piteå, Boden och nu också Luleå). Arctic Game Lab har som mål att bli en
hubb för dataspelsutveckling och är en viktig plattform för just spelbolagen.
Kunskapen och intresset kring potentialen för spel/VR/AR har via
bearbetning ökat intresset bland regionens investerare och delar av övrigt
näringsliv framförallt inom IKT samt för media. Arctic Business Incubator ABI har valt att fokusera genom att starta en speciell ” inkubator sektion”
för spel. Ytterligare etablerade personer inom spel och
marknadskommunikation kommer till NMW. (9-10/2).
Process IT ser stor potential i för tillämpning av AR och VR i tillverkningsoch processindustrier samt även för relaterade utbildningsändamål.
Industrins fokus är där att göra processer mer lustfyllda, mer lärorika, och
att än snabbare öka tillgången till relevant information och stöd. Process IT
är en garant att rätt fokus vs industrin utvecklas med stimulans från bolag
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inom spel/VR/AR. Gamificationprojektet inom LTU jobbar idag med stöd
för gränsöverskridande forskning och utbildningsprojekt, stöd för
kompetensutveckling och stöd för att bjuda in externa föreläsare. Projektet
har också föreslagit en strategi för att kommunicera resultat och sprida
kompetensen bland personal och att införa lärmoduler med fokus på
Gamification och Serious Gaming i utbildningen så att de studenter som
examineras är kunniga inom området har genomfört ett antal aktiviteter för
informationsinsamling i form av besök och inbjudningar med avsikt att
säkerställa rätt fokus på satsningarna.
Sammanfattning status
Luleå har på sista året genomfört en tydlig positionsförflyttning. Alla initiativ
är vällovliga och har stor potential men behöver förstärkning och
synkronisering. De antaganden som tidigare gjorts har förtydligats och
specificerats. Luleå kan mot denna bakgrund med påbörja resan via smart
specialisering mot en ledande position med tyngdpunkt VR/AR.
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Syfte med projektet ”Marknadsetablering Spel & Gamfication Boost”
Utgångspunkten är att Luleå ska bygga på sina existerande unika fördelar
som symbiosen mellan LTU, näringsliv och det offentliga samhället och
samtidigt förtydliga den affärsmässiga och värdeskapande processen.
Process ger en tydlig rollfördelning och samhandling mellan näringsliv,
akademi och offentlighet. För att nå önskvärd internationell attraktionskraft
behövs ett kraftfullt och gemensamt projekt för perioden 2018-2020 vilket
detta projekt under 2017 med sin synkronisering lägger grunden för.
Möjlig målbild 2020 för det efterkommande projektet
Utan att föregripa utvecklingen skulle en indikativ målbild 2020 kunna
innehålla följande:









20 genomförda produktkoncept
Minst ett ledande gamificationbolag i Luleå
Tre nya spelbolag och minst 6 st bolag som jobbar med
Gamification
Riktade utbildningar är utvecklade inom LTU
Attraktiva events som ex ” Invest in new Technology”/ ”Robo
Masters” sker årligen i Luleå
Flertalet av regionenens investeringsbolag och fonder är aktiva
En hedersdoktor inom spel & gamification finns i staden
En ny och attraktiv arbetsmarknad är etablerad

Asien- internationell utblick nödvändig för framtiden
För att i ett tidigt skede skapa relationer till växande marknader behöver
projektet under 2017 vända blicken utåt. Det handlar om att bli en del av
de kraftiga trender som framförallt pågår i Asien inom VR/AR.
De ledande VR aktörerna idag är Asiatiska bolag. Företag som ex. HTC
investerar i egen inkubatorverksamhet (USD 100M) vilket gör att är det
viktigt att få uppmärksamhet för våra kommande bolag inom VR spel.
Ett av världens största internetbolag och Asiens högst värderade bolag
TENCENT har blixtsnabbt klättrat upp på topplistan som en investerare i
spelbolag. De har investerat 9 miljarder U.S dollar de senaste 18
månaderna och köpte bl.a upp majoriteten av finska Supercell. Att skapa
en relation med Tencent är kritisk för framtida investeringar kommande
seminarium samt kopplingen till Arctic Game Lab och den framtida
plattformen inom VR/AR. Kina är en enorm marknad idag och där Luleå
kan komma in på marknaden med satsning på ny VR/AR. Luleå har
möjligheter att bli den region som är ledande på export av gamification.
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En analys och relationsskapande insats är därför nödvändig för att snabbt
skapa position.
Analysen ska bland annat svara på a) konsumenternas preferenser b) vad
kan de asiatiska bolagen vilja i Europa? c) lämpliga företag att bjuda in till
Luleå i framtiden d) vad efterfrågar dessa bolag? e) Hur ska Luleås
erbjudande i så fall se ut?
Mål för projektet ”Marknadsetablering Spel & Gamification Boost ”
Som tidigare nämnts berör denna ansökan en förstärkning av aktiviteterna
under 2017 med en tydlig målbild att skapa en internationellt attraktiv
plattform inom VR/AR.
Projektet ska under 2017:











Driva fram en tydlig rollfördelning och samhandling mellan
näringsliv, akademi och offentlighet.
Definiera processen mellan industri och LTU/Process IT för
utveckling av VR/AR med nationella och internationella ledande
företag inom VR/AR
Skapa en långsiktig marknadsplan för stark gemensam
marknadskommunikation och paketering för unik och internationell
positionering med genomförda ”buzz” aktiviteter bland annat
tillsammans med Arctic Game Lab.
Involvera stakeholders från näringsliv och akademi för utveckling av
internationell forskningsplattform
Definiera roadmap för etablering av grundutbildningar inom VR/AR
Genomföra marknadsaktiviteter för skapa relationer och definiera
vad som attraherar etableringar av VR/AR företag med behov av
utvecklare
Upprätta relationer med VC inom spelutveckling/VR/AR
Internationell analys av nya och växande marknader inom VR/AR
med tyngdpunkt Asien med relationsskapande inriktning
Leverera ett förankrat och finansierat plattformsprojekt för perioden
2018-2020, sannolikt strukturfond.

Organisation
Projektägare är Luleå Näringsliv AB.
Extern konsult/konsulter kommer att upphandlas i sin helhet eller i delar.
Förväntad profil bör vara nationellt internationellt etablerad inom
spel/gamification med god insikt i VR/AR. God branschanalyskompetens
är ett krav.
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Projektets arbete kommer att ske i nära samarbete med övriga pågående
initiativ. Samordning och resursoptimering är ledstjärnan.
Styrgrupp förstärks och bildas bestående av representanter från Luleå
kommun, LTU, Process IT, branschföreträdare spel/VR/AR,
branschföreträdare industri, branschföreträdare IKT.
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Tidplan & Aktiviteter
170201-171231

1. Etablerat samarbete och samsyn med AGL, LTU,
Process IT, Luleå kommun och Luleå Näringsliv AB
verkställa ett fungerande ekosystem inom
spel/VR/AR

Q1-Q2 2017

2. Generell fortsatt analys av VR/AR-områden, syftande
till en bedömning av vilka trender och
utvecklingslinjer som är relevanta för Luleåregionen.

Q2-4 2017

3. Specifik analys av VR/AR-områden Asien. Syfte att
bedöma vilka trender, utvecklingslinjer och relationer
som är relevanta för Luleåregionen. Detta arbete
sker dels genom analys och desk research, dels
genom besök bland relevanta företag i Asien.
Analysen ska bland annat svara på a)
konsumenternas preferenser b) vad kan de asiatiska
bolagen vilja i Europa? c) lämpliga företag att bjuda
in till Luleå i framtiden d) vad efterfrågar dessa
bolag? e) Hur ska Luleås erbjudande i så fall se ut?
Integrering av analysresultat i industriell plattform
2018-2020

Q2-3 2017

4. Engagera advisory board och framtida styrgrupp med
dokumenterad erfarenhet och extern framgång och
kontaktnät inom spel/VR/AR

Q2-3 2017

5. Delseminarium. Erfarenhetsutbyte

Q2 2017

6. Påbörja processen för långsiktiga avsiktsförklaringar
med stakeholders för industriell plattform VR/AR
2018-2020

Q2-Q3 2017

7. Fortsätta söka samarbete med internationella miljöer
som har kommit längst med tävlingar och event inom
VR/AR

Q1-Q3 2017

8. Attrahera erfaren kompetens som leder arbetet med
att fördela fokus på framtida kategorier inom
underhållning, upplevelse och spel.

Q1-4 2017

9. Planera och fastställa nya industrievents för perioden
2018-2020

Q2 2017

10. Långsiktig plan för bearbetning och av potentiella

Q1-4 2017
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8
spelbolag för etablering av utvecklingsmiljöer med
inriktning VR/AR
11. Slutseminarium Presentation Industriell plattform
VR/AR 2018-2020

Q4 2017

Kommentar: Projektet är av agil karaktär där marknadslogik och
teknikutveckling förändras med mycket korta intervaller. Utfall av aktiviteter
kommer därför att styra val av ny inriktning. Därför är också
projektperioden kort och med tydliga avrapporteringsintervaller för
marknadsorienterade vägval med målbild på tidigare nämns industriell
plattform 2018-2020.
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Budget
Sökt belopp från Luleå kommun: 810 000 kr
Kostnadsslag
Extern konsult, projektledning, analysarbete,
Resor
Möteskostnader
Admin/koordinator Luleå Näringsliv
LTU Process IT (egen personal )
Summa

Kostnad
695 000 kr
30 000 kr
10 000 kr
75 000 kr
150 000kr
960 000 kr

Intäkter
Luleå kommun
LTU Process IT (egen personal )
Summa

Intäkt
810 000 kr
150 000 kr
960 000 kr

Luleå den 18 januari 2017

Matz Engman
VD Luleå Näringsliv AB
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2017-02-01

1 (1)
Ärendenr
2017/111-2.4.3.3

Kansliets yttrande över Nordkalottkommitténs ansökan om
verksamhetsbidrag 2016
Ärendenr 2017/111-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/kanslikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag med 15 000 kr för
verksamhetsåret 2016. Medel anvisas ur anslaget för kommunstyrelsens
oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Sveriges Nordkalottkommitté ansöker om verksamhetsbidrag på 15 000 kr för
verksamhetsåret 2016. Verksamhetsåret innehåller sedvanligt arbete med
broderorganisationer i Norge, Finland och Ryssland.
För verksamhetsåret 2015 erhöll Sveriges Nordkalottkommitté ett
verksamhetsbidrag om 15 000 kr.

Beslutsunderlag



Ansökan om verksamhetsbidrag, KLF Hid 2017.495
Verksamhetsberättelse 2015, KLF Hid 2017.450

Henrik Berg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Sveriges Nordkalottkommitté
Ekonomikontoret
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SVERIGES NORDKALOTTKOMMITTÉ

2016-12-08

Luleå kommun
Kommunstyrelsen
971 85 Luleå

Anslag verksamhetsåret 2016
Undertecknad organisation, vars huvudmän är partigrupperna i Luleås
kommunfullmäktige anhåller om att liksom tidigare år erhålla ett
anslag på femton tusen (15000) kronor för innevarande verksamhetsår.
Verksamhetsåret innehåller sedvanligt samarbete med våra
broderorganisationer i Norge, Finland och Ryssland.
Vi uttrycker vår förhoppning att ansökan behandlas eftersom vår
verksamhets arbete, med Luleå som huvudort, är beroende av Luleå
kommuns stöd. Bifogar verksamhetsberättelse för 2015.
Kommitténs bankgirokonto är 5693-3740

Med hälsningar
SVERIGES NORDKALOTTKOMMITTÉ

Margareta Bladfors Eriksson
Kassör
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SVERIGES
NORDKALOTTKOMMITTÉ

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2015-01-01 - 2015-12-31
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Inledning
Styrelsen avlämnar här sin rapport för verksamhetsåret 2015.
Våra tankar om Folkets diplomati som fredsstärkande metod ligger fast.
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Ordinarie
Birgitta Ahlqvist
Gudrun Hjalmarsson
Leif Hjalmarsson
Margareta Eriksson
Kati Jääskeläinen
Mikko Heikkinen
Mustafa Tokalic
Ove Bucht
Staffan Eriksson
Bertil Henriksson
Gustav Uusihannu

ordförande
v ordförande
generalsekretrare
kassör

Suppleanter
Anders Ekström
Maritha Slottenholm
Revisorer, ordinarie:
Lars Karlsson
Lotta Rova
Revisorer ersättare
Maritha Meethz
Valberedning.
Gerda Henriksson, sammankallande.
Rolf Höglund
Linda Ekström
Sammanträden
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Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden samt ett öppet möte
och årsmöte.
Öppet möte om Kärnkraftverket i Pyhäjoki
Den 5 maj 2015 anordnades ett öppet möte på Vetenskapens Hus om
kärnkraftsverket i finska Pyhäjoki.
Inbjudna talare var Lena Lagerstam, samordnare för nätverket ”Ett
kärnkraftsfritt Norrbotten” och professor Håkan Ylinenpää vid Luleå tekniska
universitet.
De gjorde intressanta och väl förberedda anföranden.
Lena L berättade om hur deras organisation fungerar och om hur beslutsläget är
avs. projektet.
Håkan Y talade om hur rysk managementkultur fungerar och hänvisade till
internationella forskare som studerat auktoritära kulturer som den i Ryssland.
Det var en engagerad publik som ställde frågor och gav sin syn på projektet.
Cirka 60 personer deltog.
Invigning av minnesmärke i Karlsvik
Den 8 maj 2015 deltog Nordkalottkommitten vid invigningen av ett
minnesmärke i Karlsvik.
Minnesmärket invigdes med tal av rysk-svenska föreningen Sputnik, Luleå
kommun och ryska ambassaden samt av två ryska anhöriga till de fångar som
var internerade i Karlshäll vid andra världskrigets slut.
I samband med invigningen fick vi besöka de stora tyskmagasinen där tyskarna
förvarade mat och förnödenheter under kriget under kompetent guidning.
Från vår kommitte deltog Birgitta A, Leif H, Mustafa T, Margareta E, Anders E
och Bertil H.

Barents Reunion Convent
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Vår Nordkalottkommitte deltog i detta Convent som arrangerades av IKEA och
Haparanda kommun 9-10 juni 2015.
Konferensen behandlade frågor om entreprenöriellt arbete bland ungdomar och
hur vi tillsammans utvecklar Barentsregionen. Regionalt samarbete,
kommunikationer över gränserna och kulturella utbyten diskuterades också.
Bertil Henriksson och Maritha Slottenholm representerade Sveriges
Nordkalottkommitte.

Brev till utrikesminister Margot Wallström om Barents utveckling
Sveriges Nordkalottkommitté skickade ett brev till utrikesminister
Margot Wallström ang. Barentssamarbetet och dess svårigheter.(bilaga 1)
och utrikesministern svarade oss om vikten av vårt arbete och om en fortsatt
kontakt (bilaga 2). Under april 2016 kommer utrikesministern upp till Norrbotten för att prata om just Barentssamarbetet. Sveriges Nordkalotts ordförande
Birgitta Ahlqvist kommer även att delta på mötet.

Studiebesök F 21
Den 4/11 2015 besökte vi F 21 för att få information om flygvapnets
säkerhetspolitiska överväganden.
Ledande personal från flygvapnet informerade om hur man ser på säkerhetsläget
och särskilt med avseende på hur Ryssland agerar.
De berättade också om sitt internationella arbete med sin särskilda organisation
för att snabbt rycka in i internationella konflikter.
Gustav U organiserade studiebesöket som blev riktigt intressant.
Filmvisning ”Blodsvägen”
Den 15 december 2015 visades Gunilla Bretskys dokumentärfilm, Blodsvägen.
Filmen handlar om de fasor som krigsfångar i Norge fick uppleva under andra
världskriget.

Folkets diplomati
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Vårt arbete inom kommittén bygger till stor del på personliga kontakter över
Nordkalottgränserna och även inom Sverige. Vi har vid ett flertal tillfällen
genom dylika kontakter uppmärksammat vikten av vårt gemensamma mål att nå
”den enskilda människan” eller organisationer under vårt motto ”Folkets
diplomati”. Detta är ett arbete som var och en inom kommittén och även andra
som är Nordkalottintresserade kan delta i.
Vi vill också påpeka vikten av att ha bra kontakter med våra EU-parlamentariker
och riksdagsledamöter, för att belysa behovet av samarbete inom Nordkalotten
på ”folklig nivå”.
Sveriges Nordkalottkommitté följer även arbetet med den s.k. Nordliga
dimensionen, EU:s speciella initiativ för att utveckla den nordliga delen av
Europa.
Kommitténs ekonomi
Kommitténs ekonomi framgår av bilagda resultat- och balansräkning samt
revisorernas berättelse.
Ett stort tack till Luleå Kommun för de verksamhetsbidrag vi erhållit. Det gör
det möjligt för oss att samarbeta och utveckla livsmiljön inom Nordkalotten och
Barentsregionen.

Slutord
Vi lägger ytterligare ett verksamhetsår bakom oss och vi gör det med stor
tillfredställelse.
En organisation som arbetar ideellt och är relativt liten och dessutom har hög
ambitionsnivå kräver mycket arbete av varje enskild styrelseledamot.
Detta omfattande arbete har möjliggjorts genom engagerade personer med stor
kompetens och erfarenhet. En annan viktig resurs är givetvis de ekonomiska
bidrag som Sveriges Nordkalottkommitté får.
Vi riktar ett stort och varmt tack till alla som på olika sätt och i olika roller
bidragit till att förverkliga Sveriges Nordkalottkommittés vision om ett Barents
och en Nordkalott där fred och god miljö råder, som gör att folk trivs och vill bo
kvar i området.
Situationen i Ryssland oroar oss dock.
Den ryska Nordkalottkommitten går inte att få kontakt med för närvarande.
Vi misstänker att Putins negativa attityd till utländska organisationer gör att
regionala företrädare inte törs samarbeta med oss.
Vårt förhållningssätt är ändå att försöka upprätthålla kontakter med Ryssland på
samma sätt som vi tidigare gjorde under Sovjettiden.
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Och detta gör vi för att vi tror på iden om folkets diplomati.
Ett varmt tack till alla våra medhjälpare och ”stöttepelare” som varit inblandade
i vårt arbete under 2015. Vårt engagemang för en bra livskvalité för folket på
Nordkalotten och Barents fortsätter. Med en förhoppning om ett lika intressant
och stimulerande verksamhetsår 2015 överlämnar vi denna berättelse.

Luleå 2016-04-27
Birgitta Ahlqvist
Ordförande

Gudrun Hjalmarsson
Vice ordförande

Leif Hjalmarsson
Generalsekreterare

Margareta Eriksson
Kassör

Kaati Jääskälainen

Micko Heikkinen

Mustafa Tokalic

Ove Bucht

Staffan Eriksson

Bertil Henriksson

Gustav Uusihannu
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-09-16

1 (2)
Ärendenr
2016/780-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens yttrande över förslag om
lekmannarevisor i Luleå Näringsliv AB
Ärendenr 2016/780-1.4.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte utse lekmannarevisor i Luleå Näringsliv
AB. Den demokratiska insynen i bolaget särställs via fullmäktiges utsedda
ledamöter i bolaget och i moderbolaget Luleå kommunföretag AB.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionens ordförande Lars Lassinantti har i skrivelse till Luleå
kommun föreslagit att kommunfullmäktige utser lekmannarevisor i ett av
kommunens delägda bolag, Luleå Näringsliv AB. Syfte skulle vara att stärka
den demokratiska insynen i bolaget.
Kommunfullmäktige är skyldig att utse minst en lekmannarevisor enligt 3:17
p. 5 KL (kommunallagen) om bolaget är helägt.
Om bolaget är delägt ska fullmäktige, innan överlämnandet av en kommunal
angelägenhet till ett delägt kommunalt bolag, se till att bolaget blir bundet av
de villkor som avses i 3:17 KL i en omfattning som är rimlig med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. I detta
ingår även frågan om att utse lekmannarevisorer.
Luleå Näringsliv AB ägs till 49 % av Luleå kommun, övriga 51 % ägs av
näringslivet. I nuvarande ägardirektiv och bolagsordning nämns inte något
om lekmannarevisor.
Styrelsen i Luleå Näringsliv AB har vid sammanträde 2016-10-20 behandlat
frågan och beslutat att avstå revisionens förslag om att utse lekmannarevisorer
i bolaget.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att inte utse
lekmannarevisor i Luleå Näringsliv AB. Den demokratiska insynen i bolaget
särställs via fullmäktiges utsedda ledamöter i bolaget.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-09-16

Beslutsunderlag


Revisonens skrivelse gällande förslag om lekmannarevisor i Luleå
Näringsliv AB, KLF Hid 2016.3604

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Lekmannarevisionen samt Luleå Näringsliv AB

102

2 (2)
Ärendenr
2016/780-1.4.1.1
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