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

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen informerar om utredning av framtida badhusverksamhet
i Luleå kommun.

Beslutsunderlag


Rapport – Utredning framtida badhusverksamhet i Luleå kommun,
Hid 2016.3689

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2016-05-25

§ 63
Förslag till beslut avseende utredning om Framtida
badhusverksamhet i Luleå kommun 2016.
Ärendenr 2016/25-3.7.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar godkänna utredningen av framtida
badhusverksamhet och överlämna utredningen till kommunstyrelsen för
fortsatt handläggning.
Paragrafen anses omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-01-11, § 8 att ge fritidsnämnden i uppdrag
att utreda hur den framtida badhusverksamheten ska bedrivas i Luleå
kommun. Utredningen ska utifrån status och förutsättningar för kommunens
nuvarande fyra badhus och framtida behovsbild presentera en
utvecklingsplan med olika alternativ. De ekonomiska driftkonsekvenserna
utifrån investeringar och verksamhetsinnehåll för alternativen kommer att
ligga till grund för vägval i den politiska beslutsprocessen.
Fritidsförvaltningen har tillsammans med stadbyggnadsförvaltningen tagit
fram olika vägval för framtida badhusverksamhet med utgångspunkt från
uppdraget, Översiktsplan 2013 samt planeringsförutsättningarna för
kommande planperiod. Syftet med utredningen är att ge ett bra underlag för
beslut och långsiktig strategi utifrån:
• Vilken inriktning ska Luleå kommuns badverksamhet ha?
• Hur många badhus ska Luleå kommun ha?
• Vilka förväntade kostnader har badverksamheten under kommande 15-20
år?
Fritidsförvaltningen informerade 2016-05-11 på fritidsnämndens arbetsutskott
om utredningens struktur och upplägg.

Beskrivning av ärendet
I Sverige finns cirka 450 publika badanläggningar med minst 25-meters
bassäng. De flesta byggdes under 50-, 60- och 70-talet, vilket innebär att
ungefär hälften av landets badanläggningar fyller 50 år före 2020. Det finns
därmed ett enormt stort behov av renoveringar/ nybyggnationer de
kommande åren.
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Utgångsläget medför svåra politiska beslut då badhus är dyra att bygga,
underhålla och ha i drift. Oavsett inriktning innebär investeringar i badhus
höga kostnader för en kommun, samtidigt som det är en verksamhet som
förväntas finnas.
Avvägningar gentemot andra investeringar blir i princip alltid aktuella;
skolor, vård/omsorg, vägar, bostäder, skattehöjningar etc. Det har historiskt
visat sig vara mycket svårt att stänga och riva badhus.
Många av Sveriges badhus tillkom innan den stora kommunsammanslagningen kring 1970. Nästan varje kommun byggde ett eller flera badhus
utifrån de behov och transportmönster som då gällde. Idag ser
förutsättningarna annorlunda ut och många kommuner skulle nog vilja
överväga andra placeringar. Exempelvis har Skellefteå kommun idag åtta
(varav två 25 meters) och Pajala fyra badhus. Antalet badhus i en kommun har
en tydlig koppling till politiska ambitioner. Renoveringar innebär ofta mycket
högre kostnader än vad som projekterats. Få entreprenörer är intresserade att
ta sig an badhusprojekt vilket tenderar att driva kostnaderna uppåt.
Luleå kommun har i dag fyra badhus samt tre mindre bassänger på
äldreboenden. Luleås första badhus, Pontusbadet invigdes 1957. Före det
fanns kallbadhus på Gültzaudden. Luleås övriga tre badhus byggdes under
den tid de flesta andra kommuner också byggde; Råneå badhus (1969),
Hertsö badhus (1975) och Gammelstads badhus (1976).

Sammanträdet
Enhetschef Susanne Sjölund föredrar ärendet.
Ordförande föreslår en halvtimmes ajournering för att nämndens ledamöter
ska få överlägga i ärendet, därefter återupptas sammanträdet.

Beslutsgång
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner
att fritidsnämnden godkänner utredningen av framtida badhusverksamhet
och överlämnar den till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning

Beslutsunderlag
 Beslut om uppdrag i KS § 8, 2016-01-11, Hid FRI 2016.31.
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse Utredning av framtida
badverksamhet i Luleå kommun, Hid FRI 2016.540
 Bilaga Utredning av Framtida badhusverksamhet i Luleå kommun (skickas
ut under mötet).
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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2016-01-11 gett fritidsnämnden i uppdrag att utreda
hur den framtida badhusverksamheten ska bedrivas i Luleå kommun.
Utredningen ska utifrån status och förutsättningar för kommunens
nuvarande fyra badhus och framtida behovsbild presentera en strategi med
olika alternativ. De ekonomiska driftkonsekvenserna utifrån investeringar
och verksamhetsinnehåll för alternativen kommer att ligga till grund för
vägval i den politiska beslutsprocessen.
I Sverige finns cirka 450 publika badanläggningar med minst 25-meters
bassäng. De flesta byggdes under 50-, 60- och 70-talet, vilket innebär att
ungefär hälften av landets badanläggningar fyller 50 år före 2020. Det finns
därmed ett enormt stort behov av renoveringar/nybyggnationer de
kommande åren. Utgångsläget medför svåra politiska beslut då badhus är
dyra att bygga, underhålla och ha i drift. Avvägningar måste ske gentemot
andra verksamheter som skolor, vård/omsorg, vägar, bostäder etc.
I Luleå kommun finns fyra relativt traditionella och likvärdiga badhus;
Gammelstads badhus, Hertsö badhus, Pontusbadet och Råneå badhus.
Den simundervisning som ska bedrivas utifrån skolans läroplan kan utföras
med betydligt mindre kapacitet än idag. All övrig badverksamhet är ett
frivilligt åtagande från kommunens sida. Vilka förutsättningar som ska råda
för allmänhet, föreningsliv och folkhälsa är föremål för politiska beslut.
De flesta upplever badhus som något självklart, som alltid har funnits och
kommer att finnas. Vid större förändringar förväntas stora reaktioner från
medborgare, föreningsliv m.fl. Utredningen anser att oavsett vägval kan
badhusverksamheten bedrivas så att intentionerna i översiktsplan 2013
(program Rum för möten) följs:
 God simkunnighet, kunskap om hantering av nödsituationer vid
vatten och på is.
 Utveckla fysiska mötesplatser som skapar möten mellan olika
socioekonomiska grupper och minska utanförskap.
 Främja möten och utgöra levande mötesplatser.
 Bidra till bättre hälsa och ökad fysiskt aktivitet.
 Samverka med civilsamhälle, företag och andra organisationer.
Utredningen visar att många av badhusen och inomhusbassängerna i Luleå
kommun har uppnått teknisk livslängd. Stora investeringar krävs för att
upprätthålla teknisk status på kort sikt, men utredningen visar också att det
kan behövas ännu större investeringar för att säkerställa fortsatt drift i 10-20
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år. Erfarenheter från renoveringar som gjorts i landet, säger att det är
långsiktigt billigare att bygga nytt än att renovera badhus.
Utredningen har tagit fram tre förslag på vägval för Luleå kommuns
badverksamhet. Varje vägval har sin utgångspunkt i översiktsplan 2013 och
andra styrande dokument. Varje vägval har två till tre alternativ
identifierade utifrån vad som utredningen bedömt som mest relevanta.
Ytterligare alternativ kan självklart vara möjliga.
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Inledning
Bakgrund
Luleå kommun har i dag fyra badhus, Pontusbadet, Gammelstads badhus,
Hertsö badhus och Råneå badhus. Kommunens badhus är i varierande skick,
alltifrån förestående stängning av Hertsö badhus till relativt nyrenoverade
Gammelstads badhus. Renovering av Pontusbadet pågår och det öppnar
igen hösten 2016.
Kommunstyrelsen har 2016-01-11 gett fritidsnämnden i uppdrag att utreda
hur den framtida badhusverksamheten ska bedrivas i Luleå kommun.
Utredningen ska utifrån status och förutsättningar för kommunens
nuvarande fyra badhus och framtida behovsbild presentera en strategi med
olika alternativ. De ekonomiska driftkonsekvenserna utifrån investeringar
och verksamhetsinnehåll för de olika alternativen kommer att ligga till grund
för vägval i den politiska beslutsprocessen.

Syfte
Syftet med utredningen är att ge ett bra underlag för beslut och långsiktig
strategi utifrån:
 Vilken inriktning ska Luleå kommuns badverksamhet ha?
 Hur många badhus ska Luleå kommun ha?
 Vilka förväntade kostnader har badverksamheten under kommande
15-20 år?

Avgränsningar
Denna utredning innefattar badhus, inte utomhusbassänger och övriga
utebad. Utredningen har även beaktat de mindre inomhusbassänger som
finns på boenden (används i huvudsak av socialförvaltningen och
Norrbottens Läns Landsting).
Utredningen konstaterar att det är stora svårigheter att göra
kostnadsbedömningar på längre sikt. Utredningens siffror måste därför ses
som en indikation på bedömda investeringskostnader.

Metod
Utredningsgruppen har med stöd av extern konsult inventerat den tekniska
statusen på kommunens badhus och inomhusbassänger. Åtgärder för de
kommande åren har kostnadsberäknats och driftskostnader har
sammanställts både för tekniska aspekter och verksamhet. En
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omvärldsanalys har gjorts som visar hur det ser ut i landet och kommunens
närhet.
Utifrån ovanstående har ett antal vägval och möjliga alternativ tagits fram
som underlag för kommande politiska beslut.

Utredningsgrupp
Gruppen har bestått av representanter från:
 Fritidsförvaltningen
 Stadsbyggnadsförvaltningen (fastighetsägare)
 NorConsult AB
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Utgångsläge
I Sverige finns cirka 450 publika badanläggningar med minst 25-meters
bassäng. De flesta byggdes under 50-, 60- och 70-talet, vilket innebär att
ungefär hälften av landets badanläggningar fyller 50 år före 2020. Det finns
därmed ett enormt stort behov av renoveringar/nybyggnationer de
kommande åren (se artikel om Stockholm1). Utgångsläget medför svåra
politiska beslut då badhus är dyra att bygga, underhålla och ha i drift.
Avvägningar måste ske gentemot andra verksamheter som skolor,
vård/omsorg, vägar, bostäder etc.
I en rapport från Timbro och Skattebetalarnas föreningar2 har nio
badhusprojekt studerats där det återkommer vissa brister:

Betydande risk för överetableringar när badhus planeras utan hänsyn
till befintliga simhallar och andra planerade badhus i det aktuella
upptagningsområdet.

Politiska ambitioner om att sätta kommunen på kartan och locka
större mästerskap sker på bekostnad av ekonomiskt ansvarstagande.

Tendens att byggkostnader blir två-tre gånger högre än vad initiala
uppskattningar antydde,

Oväntat höga driftkostnader har i vissa kommuner föranlett
diskussioner om skattehöjningar,

Nedskärningar inom en del av den kommunala verksamheten
samtidigt som det satsas/byggs nytt i en annan

Ointresse att söka samarbete över kommungränserna,

Prioriteringar av stora påkostade äventyrsbad framför
ändamålsenliga simhallar.

Vilken typ av badhus byggs idag?
Förr byggdes badhus med standardutbudet: simbassäng, bastu, gym och
solarier. Idag är det vanligare med fasta funktioner som ångbastu,
varmvattensbassänger, relax, rutschbanor etc. samt förutsättningar för
mobila funktioner som exempelvis hinderbanor.

http://www.dn.se/sthlm/simhallarna-vittrar-maste-renoveras-for-miljarder/
Badhusboom! Slarv och slöseri när kommunerna bygger nytt för miljarder, 2012
(http://timbro.se/rapporter/badhusboom-slarv-och-sloseri-nar-kommunerna-byggernytt-for-miljarder)
1
2
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Nästan alla nya badhus som byggs/renoveras blir i form av familjebad, ofta
med hälsoprofil, dvs. mer än bara sim- och undervisningsbassänger. Det
handlar främst om lekmiljöer, sällskapsytor och träningsmöjligheter. I nästan
alla nya badhus finns exempelvis barnbassänger för de allra minsta, gärna i
sagolandskap eller dyl.
Nya badhus/tillbyggnader består numera allt som oftast också av
undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten, s.k. multibassäng.
Bassängdjupet kan därmed varieras mellan 0 – 180 cm.
Utomlands har antalet nya äventyrsbad minskat något de senaste åren och
liknande trend finns även i Sverige.
Enkla åtgärder som är tänkta att förhöja upplevelsen blir allt vanligare
exempel på detta är ljudanläggningar och ljuseffekter.

Vilken typ av verksamhet finns idag?
Ursprungligen har badhus syftat till att förbättra hygien och simkunnighet.
Idag handlar badhus, förutom simning, mer om friskvård och upplevelser i
form av gruppträningar, gym, bastuupplevelser, rutschbanor, lekmiljöer och
relax. Det finns en tydlig inriktning mot ökad kommersialisering. Nya och
ombyggda anläggningar har ofta förutsättningar för gruppträning både i
vattnet och på land i ex spegelsal. Besökare ställer andra krav på upplevelse
och komfort än tidigare. Äventyrsbaden förväntas bli förnyade med jämna
mellanrum för att fortsätta vara attraktiva.
Som i all annan anläggningsutveckling är det numera ett ökat fokus på
livscykelkostnader, miljömedvetenhet, energioptimering, arbetsmiljö och
säkerhet i maskinrum samt synergier med angränsande eller kompetterande
verksamheter. Utomhus- och inomhusbassäng förekommer i större
utsträckning i närheten av varandra.
Kommersialiseringsgraden är fortsatt drivande vilket gör att ytor och
verksamheter för gym och gruppträning finns med i flertalet
nybyggnationer, även om badhusets verksamhet bedrivs i kommunal regi.
I samtliga koncepthallar3 för badhus finns stora ytor för gym och
gruppträning, ofta lika stora som bassänghallen. Spa/wellness har högre
lönsamhet och drivs därför oftare av entreprenörer. Traditionella
Koncepthallar syftar på färdiga modeller av badhus. Koncepthallar byggs sällan
eftersom varje kommun vill göra anpassningar. De flesta koncepthallar är små och
kompakta i syfte att hålla nere driftkostnaderna.
3
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verksamheter som simskola, motionssim och föreningsverksamhet utvecklas
för att även innefatta fysisk aktivitet på recept, viktminskningsprogram,
kom-i-gångkurser, crawlskola etc.

Vilka aktörer äger och driver badhus?
Kommunerna är fortsatt de huvudsakliga ägarna. Det blir dock vanligare
med externa aktörer med driftansvar, särskilt vid de badanläggningar som
har stora ytor för gym/gruppträningar och annan liknande verksamhet.
Ca en femtedel av landets badhus drivs i privat regi4. I och med
kommunernas allt kärvare ekonomi diskuteras nedläggningar av badhus,
men slutar nästa uteslutande i renovering alternativt nybyggnation.
I och med att behovet av nybyggnationer ökar, erbjuder sig privata
entreprenörer (några få) att bygga och äga badhusen. Kommunerna köper
via mångåriga avtal (inte ovanligt med 25-30 år) simundervisning för
skolorna och tider för föreningslivet. Alternativa driftformer diskuteras, även
i Luleå. I alla driftformer kvarstår oftast någon form av kommunalt stöd.
Det finns många kommuner som är en tydlig kommersiell aktör med sin
verksamhet på badhusen, framförallt inom gym, gruppträning och spa. Det
gäller exempelvis i Kalix, Piteå och Skellefteå.

4

http://www.idrottensaffarer.se/ny-trend-bygga-badhus-privat
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Luleås badhus idag
I Luleå finns i dag fyra badhus samt mindre inomhusbassänger i anslutning
till boenden (används av socialförvaltningen och NLL). Luleås första badhus,
Pontusbadet invigdes 1957. Före det fanns kallbadhus på Gültzauudden. På
60-, och 70-talet var den stora badhusboomen i Sverige, så också i Luleå där
tre badhus byggdes; Råneå badhus (1969), Hertsö badhus (1975) och
Gammelstads badhus (1976).

Våra ”kundgrupper”
Kundgrupp: Simundervisning/skol sim
Varje barn i Sverige har rätt att få simundervisning. För att barnen ska uppnå
läroplanens målsättning om simkunnighet i årskurs 6, krävs möjligheter till
simundervisning. Fritidsförvaltningen har i uppdrag att genomföra
simundervisning för bland annat elever i grundskolan och via simskolor.
Simskolor genomförs också för vuxna samt i form av babysim. Luleå
simsällskap erbjuder också simskolor, framförallt under sommartid.
I Luleå kommun erbjuds alla elever i årskurs 1 och 2 simundervisning
varannan vecka. I årskurs 3 alternerar klasserna mellan avsatta tider två
tillfällen per vecka. De som efter åk 3 inte uppnått simkunnighet erbjuds
extra simundervisning. Simkunnigheten bland skolbarnen i Luleå är idag
hög.
Från hösten 2016 kommer simundervisningen att bedrivas på tre badhus
enligt nedan.
Skol sim/undervisning
(bantimmar/vecka)
Pontusbadet
Gammelstads badhus
Råneå badhus
Totalt

tim/v
82
165
72
319

18

Kommentar

(3 banor samt undervisningsbassängen
avsatt för undervisning kl. 08.30-14.00
måndag-fredag)
(6 banor samt undervisningsbassängen
avsatt för undervisning kl. 08.30-14.00
måndag-fredag.)
(4 banor avsatta för undervisning kl.
08.30-13.00 måndag-fredag)
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Kundgrupp: Allmänhet
För allmänheten finns på samtliga badhus tid för bad, motionssimning och
lek.
Allmänhet

tim/v

Kommentar

(bantimmar/vecka)
Pontusbadet

272

(2 banor avsatta för
motionssim under
ordinarie öppettider.

Gammelstads badhus

186

Öppet från kl.15.30 månfredag.

Råneå badhus

164

Totalt

622

Kundgrupp: Föreningsliv
I föreningars regi bedrivs tränings- och tävlingsverksamhet, simträning,
vattengymnastik, kanot, kanotpolo, undervattensrugby samt dykning.
Föreningsverksamheten har önskemål om en tävlingsbassäng, 25 m lång,
med en bredd på minst 20,4 m, vilket inte uppfylls idag i någon kommun i
Norrbotten. Tävlingar bedrivs för närvarande på dispens på banor som är 2
meter breda (ska vara 2,5 meter enligt Svenska simförbundet).
Föreningsverksamhet
(bantimmar/vecka)
Luleå simsällskap
Isbrytarna/StiL kanotpolo

tim/v
82
42,5

Dykarklubben Polar

10

Korpen

11

Susannorna

5

Lögarbröderna

7,5

StiL UV-rugby

4

Luleågymnasterna
Totalt

Kommentar

Delar bassäng med vattengymnastik

5
167

Kundgrupp: Folkhälsa
Luleå kommuns badhus har Actic som hyresgäst och genomförare av
gymverksamhet i badhusen. De som tränar hos Actic använder till viss del
samma omklädningsrum som de som badar. Vattengymnastik tillhandahålls
av kommunen, men också av andra aktörer.
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Gruppträning (på land) förekommer i huvudsak via Actic på Pontusbadet då
träningsutrymmena som Actic hyr där är större än på övriga badhus.
Idag äger kommunen även ett antal mindre bassänger för varmvatten
kopplade till boenden på Fyren, Örnen, Klockarängen och Ingridshem.

Besöksstatistik
I besöksstatistiken ingår simundervisning, träning/tävling, allmänhet och
besökande till gymmen. En stor del av kunderna är skolbarn som genomgår
simundervisning. Den traditionella badgästen är ofta en barnfamilj eller
motionssimmande vuxen. Vår statistik visar att det är en större andel
pensionärer som besöker Pontusbadet och att Gammelstad badhus besöks
mer frekvent av barn och unga. Hertsö badhus visar en jämnare fördelning
mellan de olika åldrarna. Genomsnittligt totalt besöksantal är ca 286 000.
Besöksstatistik

2013

2014

2015

157 003

154 950

135 589

Gammelstads badhus

82 065

79 501

63 5525

Råneå badhus

16 188

14 234

10 674

Hertsö badhus

37 496

46 524

48 130

Totalt

292 752

295 209

257 945

Pontusbadet

Intäkter i förhållande till totala kostnader innebär en skattesubvention om ca
65 %, vilket motsvarar 53 kr/besökare och 201 kr/invånare. Årlig
nettokostnad uppgår till ca 15 mkr.

Pontusbadet
Pontusbadet byggdes 1957, är K-märkt och är Luleås ”centralbad” Där finns
en huvudbassäng på 25 x 10 m, en undervisningsbassäng på 6 x 6 m, samt
hopptorn, trampolin och ångbastu. I fastigheten Pontusbadet finns också
stora ytor som används som gym (Actic). Omklädningsrummen är väl
tilltagna och ytan där reception/café finns är generös.
Besöksantalet är ett normalår ca 150 000.

5. Under 2015 har Gammelstads badhus varit stängt tre månader på grund av renovering.
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Gammelstads badhus
Gammelstads badhus byggdes 1976 och har en bassäng med måtten 25 x 12,5
m, en undervisningsbassäng 12,5 x 5 m, en barnpool, bubbelpool, ångbastu
och en vattenrutschbana. I anslutning till badet finns ett mindre gym (Actic).
Omklädningsrum och duschutrymmen är små till ytan. Reception och café
finns vid badet.
Besöksantalet är ett normalår ca 80 000.

Råneå badhus
Råneå badhus byggdes 1969. Där finns en bassäng på 16 x 8 m, samt en
barnpool. I anslutning finns också mindre ytor för gym (Actic). Inget café
finns i Råneå badhus.
Besöksantalet är ett normalår ca 11 000.

Hertsö badhus
Hertsö badhus byggdes 1975 och har en bassäng med måtten 25 x12,5 m, en
undervisningsbassäng 10 x 5 m samt vattenrutschbana.
Omklädningsrummen är väl tilltagna (byggdes ut 1986) och reception/café
finns.
Besöksantalet är ett normalår ca 45 000.
Hertsö badhus är tekniskt slut och beslut finns om stängning i juni samt
rivning hösten 2016.

21

14 (48)

LULEÅ KOMMUN

Version

Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd

2016-05-25

1.0

Teknisk status på kommunens badhus och inomhusbassänger
Nedan följer en kort sammanfattning av den tekniska statusen på
kommunens badhus och inomhusbassänger. Extern bedömning har gjorts av
NorConsult och egna utredningar/erfarenheter har kompletterat detta.

Pontusbadet
Pontusbadet genomgår idag omfattande underhåll/renovering.
Övergripande åtgärder:
 Tätskikt i våtutrymmen byts ut (I)
 Reningsutrustningen byts ut (I)
 Yttertaket renoveras (II)
 Övriga lokaler i fastigheten Pontusbadet kommer att renoveras i
nästa etapp (III) inkl. byte av vatten-, avlopp- och elledningar ut.
Budget för etapp I och II är 30 mkr. Etapp III är kostnadsberäknad till 13 mkr.
Inget investeringsbeslut finns för etapp III.

Gammelstads badhus
Badhuset i Gammelstad har renoverats och byggts om för 41 mkr sedan 2003.
Badhuset har tidigare drabbats av brand samt vattenläckage. Idag är
badhuset i osäkert skick. Utredningen visar att ett antal åtgärder behöver
vidtas. Luftmiljön i simhallen är ansträngd (varmt, fuktigt) och har varit
föremål för ett antal mätningar de senaste åren med koppling till
arbetsmiljön.
Övergripande åtgärder:
 Ventilation (fördjupad utredning)
 Byggnadsdelar, tak, väggar, hur har inomhusklimatet påverkat?
(fördjupad utredning)
 Rening till bubbelpoolen
 Energisparåtgärder (backspolningen)
Kostnadsberäkning 10-20 mkr, beroende på vägval samt alternativ och
därmed val av åtgärder.
Fördjupad utredning av arbetsmiljö, ventilation och byggnadsdelar kan
komma att visa på behov av ytterligare åtgärder som renderar stora
kostnader. En uppskattning är åtgärder för ytterligare 20-40 mkr, beroende
på vilken inriktning Gammelstads badhus ska ha.
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Råneå badhus
Anläggningen är från slutet på 60-talet. Badhuset har enligt utredningen
uppnått sin tekniska livslängd och står inför stort renoveringsbehov.
Övergripande åtgärder:
 Värmesystem (golvvärme behöver bytas)
 Alla tätskikt i våtutrymmen
 Vattenreningen behöver bytas
 Ventilationen behöver bytas
 Avlopp behöver bytas
 Fönster behöver bytas
 Elinstallationer behöver bytas
 Byggdelar
o Yttertak, konstruktion (fördjupad utredning)
o Konstruktionsbetong, sprickor (fördjupad utredning)
Kostnadsberäkning 20-35 mkr. Beslut om renovering innebär att det blir i
stor omfattning där tätskikt, genomföringar, VA och golvvärme måste
åtgärdas samtidigt.
Fördjupad utredning av yttertak och konstruktion kan också visa på
ytterligare renoveringsbehov som då renderar tillkommande kostnader.

Hertsö badhus
Beslutad stängning juni 2016. Badhuset har nått sin tekniska livslängd och en
renovering är inte ekonomiskt försvarbar. Rivning sker hösten 2016.

Klockarängen (Råneå)
Badanläggningen ingår i en större byggnad som idag fungerar som
hälsocentral och boende. Anläggningen är från 80-talet och inga tidigare
renoveringar är kända. Badet har mycket låg besöksfrekvens. Norrbottens
läns landsting hyr bassängen 50 %.
Övergripande åtgärder:
 Renovering omklädningsrum, småskador
 Ny vattenrening
 Ny ventilation
 Nya elinstallationer
 Nya vattenrör och avloppsrör (ev. relining)
Kostnadsberäkning 5-7,5 mkr.

23

16 (48)

LULEÅ KOMMUN

Version

Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd

2016-05-25

1.0

Örnen (centrum)
Anläggningen är byggd i slutet på 70-talet och ingår i ett stort äldreboende.
Inga större renoveringar har genomförts. Badet har mycket låg
besöksfrekvens.
Övergripande åtgärder:
 Byggdelar, konstruktionsbetong, armering (fördjupad utredning)
 Nya ytskikt, betonglagning
 Ny vattenrening
 Ny ventilation
 Nya elinstallationer
Kostnadsbedömning 15-25 mkr.
Konstruktionen bör studeras djupare, då det finns synlig korrosion från
armeringen. Detta kan rendera i ännu större kostnader. Byggnaden utreds
för närvarande för annan användning.

Ingridshem (Gammelstad)
Bassängen är stängd sedan ett antal år. Kommunstyrelsen avslog 2013-12-16,
§ 288 ett medborgarförslag om öppnade, med motivet att det innebar en
omfattande och kostnadskrävande renovering.

Sundsgården (Fyren, Östermalm)
Byggnaderna är sålda till Rikshem och de har stängt bassängen.
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Luleås behov av badhus i framtiden
Luleå kommun har en växande befolkning med målet att blir 10 000 fler.
Utifrån dagens prognos förväntas målet uppnås 2030-2040.
Prognosen för olika åldersgrupper för perioden 2014-2024 ger:





Total ökning av befolkningen med 6,6 % (+4998 personer)
Att barn & ungdomar (0-24 år) ökar 3,9 % (+876 personer)
Att unga vuxna & vuxna (25-70 år) ökar 3,4 % (+1465 personer)
Att extra vuxna (70+ år) ökar 26,1 % (+2656 personer)

Åldersgruppen 70+ år således en starkt växande grupp.
År

Befolkning

Förändring

2020 prognos

78 966

6,5 %

2010

74 178

3,5 %

2000

71 652

4,7 %

1990

68 412

2,8 %

1980

66 557

13,0 %

1970

58 878

21,3 %

1960

48 528

20,8 %

1950

40 174

Åldersgrupp

2010

2014

Prognos 2020

Prognos 2024

0-9

7 722 (10 %)

8 096 (11 %)

8 536 (11 %)

9 023 (11 %)

10-19

8 561 (12 %)

7 721 (10 %)

8 396 (11 %)

8 753 (11 %)

20-29

10 617 (14 %)

11 988 (16 %)

11 548 (15 %)

10 673 (13 %)

30-39

9 036 (12 %)

8 776 (12 %)

10 091 (13 %)

11 503 (14 %)

40-49

10 511 (14 %)

10 312 (14 %)

9 309 (12 %)

9 096 (11 %)

50-59

9 576 (13 %)

9 688 (13 %)

10 299 (13 %)

10 130 (13 %)

60-69

8 970 (12 %)

9 214 (12 %)

8 778 (11 %)

8 959 (11 %)

70-79

5 762 (8 %)

6 483 (9 %)

7 651 (10 %)

7 871 (10 %)

80-89

2 988 (4 %)

3 147 (4 %)

3 654 (5 %)

4 196 (5 %)

532 (1 %)

695 (1 %)

746 (1 %)

9 (0 %)

10 (0 %)

14 (0 %)

75 966 (100 %)

78 966 (100 %)

80 964 (100 %)

90-99
100-w
Summa

435 (1 %)
74 178 (100 %)

(Källa: www2.lulea.se/demos/, www2.lulea.se/demografen/ www.lulea.se)
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Hur många badhus bör en kommun i Luleås storlek ha?
Många av Sveriges badhus tillkom innan den stora
kommunsammanslagningen kring 1970. I princip byggde varje kommun ett
eller flera badhus utifrån de behov och transportmönster som då gällde. Idag
ser förutsättningarna annorlunda ut och många kommuner skulle nog välja
andra antal och placeringar idag. Skellefteå kommun har idag åtta och Pajala
fyra badhus. Antalet badhus har mer koppling till politiska ambitioner än till
faktiska behov.
Badhus i Sverige
I SKL:s databas Kolada framgår att antalet badhus varierar kraftigt mellan
olika kommuner. Badhus med bassänglängd som är mindre än 25 meter följs
inte upp.
Kommuner med 100 000 - 199 999 invånare har enligt uppgifter i Kolada
mellan ett till tio badhus. För kommuner med 50 000 - 99 999 invånare
varierar antalet mellan ett och fem. Kommuner med 30 000 – 49 999 invånare
har upp till tre badhus.
I Expressen presenterades 2016-03-22 en artikel6 om stora badhusbyggen i
Sverige. Utredningen har utifrån artikeln, sammanställt uppgifter för
badhusbyggen i Skåne. Syftet är att illustrera diskussionerna om
överetableringar och höga kostnader.

http://www.expressen.se/nyheter/stora-badhusbyggen-i-sverige-senastearen/
6
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Badhus i regionen
Kalix SportCity drivs av Kalix kommun och innefattar simhall, gym,
idrottshallar, konferensrum, café, teorisal och relaxavdelning. I simhallen
finns flera olika bassänger och möjlighet till relax och träning. Renovering av
damernas duschar och bastu pågår. Herrarnas duschar och bastu är
nyrenoverade. Det är 45 km från Råneå till Kalix.
I Boden finns två badanläggningar, Nordpoolen och en mindre i Harads.
Nordpoolen är ett äventyrsbad som också har en 25-metersbassäng och en
undervisningsbassäng. Harads har en 16-metersbassäng och i samma
byggnad finns gymnastikhall och gym. Det är 37 km från Råneå och Luleå till
Boden. Renovering av Nordpoolen sker i etapper och Harads badhus har
varit föremål för diskussioner de senaste åren då renoveringsbehovet är stort,
bedömt av Bodens kommun till cirka 24 mkr.
Piteå har tre badhus. Öjebyns simhall har en bassäng med måttet 25 x 10 m,
en varmvattenbassäng, bubbelpool, gym mm. Hortlax simhall har en bassäng
med måttet 17 x 6 m och Munksunds simhall har bassängmått 25 x 8 m. Det
är 55 km från Öjebyns simhall till Luleå. Munksund är tillfälligt stängt pga.
problem med reningen. Munksund och Öjebyn har nyligen renoverats. I
Piteå finns också ett privatägt äventyrsbad på Piteå havsbad.
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Luleås badhusverksamhet utifrån dagens och framtida behov
I Luleå kommun finns fyra relativt traditionella och likvärdiga badhus;
Gammelstads badhus, Hertsö badhus, Pontusbadet och Råneå badhus.
Den simundervisning som ska bedrivas utifrån skolans läroplan kan utföras
med betydligt mindre kapacitet än idag. All övrig badverksamhet är ett
frivilligt åtagande från kommunens sida. Från verksamhetens håll
konstateras att det finns en viss överkapacitet idag framförallt när det gäller
tillgänglighet dagtid. Vilka förutsättningar som ska råda för allmänhet,
föreningsliv och folkhälsa är föremål för politiska beslut.
Inget av kommunens badhus har idag en bassäng som uppfyller de formella
kraven för simtävlingar. För det krävs 25 meters längd och minst 8 banor till
en bredd av 2,5 meter per bana. Närmaste godkända tävlingsbassäng finns i
Skellefteå. I medborgardialogerna har det framkommit vissa önskemål om en
50 meters bassäng. Det är dock inget krav för tävlingar. Närmaste 50 meters
bassäng inomhus invigs i Umeå hösten 2016.
Via medborgarförslag och dialoger har det framkommit önskemål om bättre
förutsättningar för avskildhet för särskilda grupper, exempelvis
omklädningsutrymme för brukare och personlig assistent med olika
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könstillhörighet som därför inte kan byta om i ett ”vanligt”
omklädningsrum. Handikapp- och reumatikerföreningarna förspråkar
varmvattensbassäng.
Luleå kommuns badhus byggdes för 30-40 år sen. Då var syftet med badhus
ett annat än vad det är idag. Temperaturen i bassängerna och luften är
betydligt högre idag och med vattenrutschbanor och bubbelpooler ökar den
så kallade plaskfaktorn (avgivande av fukt till luft). Tvagningsrutinen innan
bad har generellt förändrats bland de besökande och det ställer högre krav
på reningsanläggningen. Betydligt högre krav ställs också på vatten-, och
luftkvalité. Tekniken har gått snabbt framåt vad gäller rening och
luftbehandling och för att erhålla bästa kvalitén så krävs det att badhus
byggs på ett annat sätt än för 30-40 år sen, speciellt med avseende på vattenoch luftbehandling.
På Pontusbadet finns förutsättningar för gruppträning både på land och i
vattnet. Det finns kommersiella gym på samtliga badhus (ytan är dock
mycket begränsad på Hertsö badhus). Badhusens entréer och caféer
(undantaget Pontusbadet) är traditionellt utformade och inbjuder inte till att
vara en naturlig mötesplats.
Det finns två äventyrsbad inom acceptabelt avstånd från Luleå, Piteå
havsbad och Bodens Nordpoolen. I brukardialogerna har framkommit att en
klar majoritet anser att Luleå inte behöver ett äventyrsbad, då det redan finns
två i regionen.
Många av badhusen och inomhusbassängerna i Luleå kommun har uppnått
teknisk livslängd. Stora investeringar krävs för att upprätthålla teknisk
status, men det kan enligt utredningen komma att behövas ännu större
investeringar för att säkerställa fortsatt drift. Erfarenheter från renoveringar
som gjorts i landet, vittnar om att det är långsiktigt billigare att bygga nytt än
att renovera badhus.
Utifrån brukardialog och omvärldsanalys förespråkar utredningen att vid en
eventuellt tillkommande badanläggning bör fokus vara att stimulera till
aktivt liv och sunda levnadsvanor samt anpassning till allmänhetens behov
och föreningslivets villkor. Slutsatsen är att följande utgör en miniminivå vid
en eventuell nybyggnation:


Inbjudande entré med café
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Godkänd bassäng för tävlingar, 25 m med åtta banor som har 2,5 m
bredd
Barnpool
Undervisningsbassäng med varmvatten samt höj- och sänkbar botten
(som ersättning till dagens fristående mindre bassänger för
varmvatten)
Lekmiljö
Sällskapsyta
Traditionell bastu och ångbastu
Träningsmöjligheter, gym
Förutsättningar för hög kommersialiseringsgrad av verksamhet.
Förutsättningar för mobila funktioner som exempelvis hinderbanor.
Förutsättning för föreningsliv avseende bl. a förvaring.
Flexibla omklädningsrum som möjliggör avskildhet för särskilda
grupper.
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Vägval för framtida badhusverksamhet i Luleå
De flesta upplever badhus som något självklart, som alltid har funnits och
kommer att finnas. Vid större förändringar förväntas stora reaktioner från
medborgare, föreningsliv m.fl. Utredningen anser att oavsett vägval kan
badhusverksamheten bedrivas så att intentionerna i översiktsplan 2013
(program Rum för möten) följs:





God simkunnighet, kunskap om hantering av nödsituationer vid
vatten och på is.
Utveckla fysiska mötesplatser som skapar möten mellan olika
socioekonomiska grupper och minska utanförskap.
Bidra till bättre hälsa och ökad fysiskt aktivitet.
Samverka med civilsamhälle, företag och andra organisationer.

Luleås badhus bör vara en plats för lärande, lek, hälsa, njutning och motion.
Vägval och alternativ
Utredningen har tagit fram tre förslag på vägval för Luleå kommuns
framtida badverksamhet. Varje vägval har sin utgångspunkt i översiktsplan
2013 och andra styrande dokument.
Vägval
Bostadsnära
Idrottsstad
Koncentrera

Standard

Medium

Premium

Lägre
nivå
utifrån
valt
vägval

Medelhög
nivå
utifrån
valt
vägval

Hög
nivå
utifrån
valt
vägval

Varje vägval har två till tre alternativ identifierade utifrån vad utredningen
bedömt som mest relevanta. Alternativen bygger på en kombitionation av
åtgärder. Ytterligare alternativ är självklart möjliga. Exempelvis har vägval
idrottsstad inget premium alternativ.
Värdering av konsekvenser
För att kunna göra jämförelser har utredningen utgått från fyra identifierade
”kundgrupper” och värderat förutsättningar och konsekvenser av föreslagna
alternativ utifrån varje kundgrupp. Bedömning utgår från hela Luleå, inte
utifrån berörda stadsdelar. Vidare bedöms inte reaktionerna på eventuell
förändring, utan ifrån förutsättningarna för respektive kundgrupp. Värde 3
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motsvarar dagens förutsättningar, vilket ger en totalsumma på 12. Det
maximala värdet som ett alternativ kan få är därmed 20 och det lägsta 4.


Värde 1: Kraftiga försämringar av förutsättningar utifrån behovet



Värde 2: Försämrade förutsättningar utifrån behovet



Värde 3: Likvärdiga förutsättningar utifrån behovet



Värde 4: Förbättrade förutsättningar utifrån behovet



Värde 5: Mycket bättre förutsättningar utifrån behovet

Kundgrupper

Simundervisning/skol sim (läroplan)
Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim
Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot, vattenpolo, undervattensrugby,
dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik, gym/gruppträning, själv rehab
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Vägval: Bostadsnära
Styrande inriktning är hämtad från översiktsplan 2013, Rum för möten:
”Vi ska utveckla kommunens lek- och rörelsemiljöer så att alla åldrar och grupper
kan hitta en kreativ och stimulerande plats.”
Vägvalet innebär att Luleå kommer att ha tre till fyra bostadsnära badhus
med fokus på träningsmöjligheter samt lek- och rörelsemiljöer. Den medför
också att det fortsatt inte kommer att finnas en bassäng som är godkänd för
simtävlingar i Luleå.
Vägvalet medför investeringar mellan 147-241 mkr under de närmaste åren
och en ökning av driftkostnaderna med 7-16 mkr/år. Oavsett alternativ
kommer den bedömda konsekvensen av förutsättningarna för kunderna att
vara i princip oförändrad.
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Alternativ Bostadsnära – standard
Pontusbadet renoveras färdigt under 2016-2017. Kompletteras med en
varmvattenbassäng.
Gammelstads badhus renoveras. Viss verksamhet avvecklas för att förbättra
teknisk livslängd och arbetsmiljö, exempelvis bubbelpool.
Hertsö badhus är tekniskt slut och stängs i juni 2016. Badhuset ersätts inte.
Råneå badhus är tekniskt slut. Badet renoveras.
Varmvattenbassäng på Örnen avvecklas. Klockarängen avvecklas på sikt.
Tänkbara motiv:
 Ekonomisk hållbart att koncentrera investeringar till färre
anläggningar där det finns samordningsvinster.
 Prioritering av verksamhet (skol sim) som ger förutsättningar för
skolans läroplan, övrig verksamhet i mån av plats.
 Möta behov av åldrande befolkning, självrehabilitering och
gruppträning. Ersätta äldre varmvattenbassänger med en modern
undervisningsbassäng (höj- och sänkbar botten)
 Råneå är prioriterat i välfärdsbokslutet
Slutsatser
Luleås kapacitet: 11 bassänglängder (25 x 2 m) + 8 längder (16 x 2 m)
Förväntade negativa konsekvenser:
 Försämringar och förändrade tider för föreningsliv och allmänhet
 Kapacitetsbrister kräver tydligare prioritering av besökare och
öppettider
 Luleå fortsätter vara utan bassäng godkänd för simtävlingar.
 Hertsön är prioriterat i välfärdsredovisningen men blir utan badhus.
 Fritidsnämndens behov av ökad budget +7 mkr. Det är en ökning
med 50 % jämfört med idag. Som jämförelse kan sägas att ökningen
motsvarar fritidsnämndens alla bidrag till föreningslivet med
undantag av det lokala aktivitetsstödet.
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Sammanställning, Bostadsnära bad standard
Bostadsnära bad, standard

Budget

Idag

Total årsbudget

22 mkr

15 mkr

Förändring årsbudget

+7 mkr

Investering

2

147 mkr

Subventionsgrad (kr/invånare)

288 kr

201 kr

Subventionsgrad (kr/besökare)

82 kr

53 kr

Subventionsgrad (skattemedel av total budget)

72 %

66 %

268 000

286 000

11 + 4

17 + 4

Bedömning

Idag

Simundervisning/skol sim (läroplan)

3

3

Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim

2

3

2

3

3

3

10

12

Besökare per år
Antal bassängbredder 2m (L=25m + L=16m)
Värdering mot kundgrupper

Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot,
vattenpolo, undervattensrugby, dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik,
gym/gruppträning, själv rehab
Summa
2

Pontusbadet etapp I & II, 30 mkr, etapp III, 13 mkr, ny varmvattenbassäng, 48 mkr, Gammelstads badhus

renoveras, 15 mkr, Råneå badhus renoveras, 30 mkr. Hertsö gamla badhus rivs, 10 mkr.
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Alternativ Bostadsnära bad - Medium
Pontusbadet renoveras färdigt under 2016-2017. Kompletteras med en
varmvattenbassäng.
Gammelstads badhus renoveras. Viss verksamhet avvecklas för att förbättra
teknisk livslängd och arbetsmiljö, exempelvis bubbelpool.
Hertsö badhuset är teknisk slut och stängs i juni 2016. Ett nytt mindre
badhus byggs med huvudbassäng (25 x 8 m), undervisningsbassäng (8 x 6 m,
för varmvatten och höj- och sänkbar botten), barnpool och gym mm.
Råneå badhus är tekniskt slut och kommer att stänga i närtid. Badhuset
ersätts inte.
Varmvattenbassängen på Örnen avvecklas. Klockarängen avvecklas på sikt.
Tänkbara motiv:
 Ekonomisk hållbart att koncentrera investeringar till färre
anläggningar där det finns samordningsvinster.
 Prioritering av verksamhet (skol sim) som ger förutsättningar för
skolans läroplan, övrig verksamhet i mån av plats.
 Möta behov av åldrande befolkning, självrehabilitering och
gruppträning. Ersätta äldre varmvattenbassänger med en modern
undervisningsbassäng (höj- och sänkbar botten)
 Hertsön är prioriterat i välfärdsredovisningen.
Slutsatser
Luleås kapacitet: 15 bassänglängder (25 x 2 m) + 4 längder (16 x 2 m)
Förväntade negativa konsekvenser:
 Försämringar och färre tider för allmänhet.
 Nytt mindre badhus innebär bland annat inte godkänd bassäng för
tävlingar.
 Kapacitetsbrister kräver tydligare prioritering av besökare och
öppettider.
 Råneå är prioriterat i välfärdsbokslutet men blir utan badhus.
 Längre avstånd till badhus för norrbyarna.
 Fritidsnämndens behov av ökad budget +12 mkr. Som jämförelse kan
sägas att ökningen nästan är en fördubbling jämfört med nuvarande
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badhusverksamhet och motsvarar ungefär fritidsnämndens
årsbudget för verksamheten Ung i Luleå och dess fritidsgårdar.
Sammanställning, Bostadsnära bad medium
Bostadsnära bad, medium

Total årsbudget

1

Förändring årsbudget
Investering

Idag

28 mkr

15 mkr

+12 mkr

2

212 mkr

Subventionsgrad (kr/invånare)

364 kr

201 kr

Subventionsgrad (kr/besökare)

101 kr

53 kr

75 %

66 %

275 000

286 000

15 + 4

17 + 4

Bedömning

Idag

Simundervisning/skol sim (läroplan)

3

3

Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim

2

3

3

3

3

3

11

12

Subventionsgrad (skattemedel av total budget)
Besökare per år
Antal bassängbredder 2m (L=25m + L=16m)
Värdering mot kundgrupper

Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot,
vattenpolo, undervattensrugby, dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik,
gym/gruppträning, själv rehab
Summa
1 Budget
2

Budget

då Råneå badhus är avvecklat. (före det +1,6 mkr)

Pontusbadet etapp I & II, 30 mkr, etapp III, 13 mkr, ny varmvattenbassäng, 48 mkr, Gammelstads badhus

renoveras, 15 mkr, Råneå badhus avvecklas i närtid, 5 mkr. Nytt badhus (litet) Hertsön, 91 mkr, Hertsö gamla
badhus rivs, 10 mkr.

37

LULEÅ KOMMUN

Version

Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd

2016-05-25

1.0

Alternativ Bostadsnära bad - Premium
Pontusbadet renoveras färdigt under 2016-2017.
Gammelstads badhus renoveras. Viss verksamhet avvecklas för att förbättra
teknisk livslängd och arbetsmiljö, exempelvis bubbelpool.
Hertsö badhuset är tekniskt slut och stängs i juni 2016. Ett nytt badhus byggs
med huvudbassäng (25 x 12 m), undervisningsbassäng (12 x 8 m, för
varmvatten och höj- och sänkbarbotten), barnpool och gym mm.
Råneå badhus är teknisk slut. Badhuset renoveras.
Varmvattenbassäng på Örnen avvecklas. Klockarängen avvecklas på sikt.
Tänkbara motiv:
 Fyra badhus som ger närhet till lek- och rörelsemiljöer (relativt
likvärdigt idag).
 Möta behov av åldrande befolkning, självrehabilitering och
gruppträning. Ersätta äldre varmvattenbassänger med en modern
undervisningsbassäng (höj- och sänkbar botten).
 Hertsön och Råneå är prioriterat i välfärdsredovisningen.
Slutsatser
Luleås kapacitet: 17 bassänglängder (25 x 2 m) + 4 längder (16 x 2 m)
Förväntade negativa konsekvenser:
 Luleå fortsätter vara utan bassäng godkänd för simtävlingar.
 Fritidsnämndens behov av ökad budget +16 mkr. Som jämförelse kan
sägas att det är mer än dubbel jämfört med nuvarande
badhusverksamhet och i paritet med fritidsnämndens årliga
driftbudget för ishallarna i Luleå.
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Sammanställning, Bostadsnära bad premium
Bostadsnära bad, premium

Budget

Idag

Total årsbudget

31 mkr

15 mkr

Förändring årsbudget
Investering

+16 mkr

2

241 mkr

Subventionsgrad (kr/invånare)

413 kr

201 kr

Subventionsgrad (kr/besökare)

109 kr

53 kr

77 %

66 %

288 000

286 000

17 + 4

17 + 4

Bedömning

Idag

Simundervisning/skol sim (läroplan)

3

3

Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim

3

3

3

3

4

3

13

12

Subventionsgrad (skattemedel av total budget)
Besökare per år
Antal bassängbredder 2m (L=25m + L=16m)
Värdering mot kundgrupper

Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot,
vattenpolo, undervattensrugby, dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik,
gym/gruppträning, själv rehab
Summa
2

Pontusbadet etapp I & II, 30 mkr, etapp III, 13 mkr, Gammelstads badhus renoveras, 15 mkr, Råneå badhus

renoveras, 30 mkr. Nytt badhus (medel) Hertsön, 143 mkr, Hertsö gamla badhus rivs, 10 mkr.
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Vägval: Idrottsstad
Styrande inriktning är hämtad från översiktsplan 2013, Rum för möten:
 ”Luleå ska vara en idrottsstad. Särskild vikt ska läggas på barn och
ungas idrott i syfte att stärka hälsa, livskvalitet och behov av en
meningsfull fritid.”
 ”Luleå kommun ska som samarbetspartner ge förutsättningar för att
föreningar med elitverksamhet ska kunna utvecklas. ”
 ”För att stärka Luleås profil som idrottsstad ska skolornas
idrottsprogram utvecklas.”
Vägvalet innebär att Luleå kommer att ha två till tre badhus med fokus på
träningsmöjligheter samt lek- och rörelsemiljöer. Det medför också att det
kommer att finnas en bassäng som är godkänd för simtävlingar i Luleå.
Vägvalet medför investeringar mellan 147-269 mkr under de närmaste åren
och en ökning av driftkostnaderna med 6-19 mkr/år. Oavsett alternativ
kommer den bedömda konsekvensen av förutsättningarna för samtliga
kundgrupper att bli betydligt bättre. Det finns inget premium alternativ
eftersom utredningen inte bedömer det som realistiskt.
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Alternativ Idrottsstad - Standard
Pontusbadet renoveras färdigt under 2016-2017. Kompletteras med en
tävlingsbassäng (25 x 21 m).
Viss verksamhet avvecklas på Gammelstads badhus för att förbättra teknisk
livslängd och arbetsmiljö, exempelvis bubbelpool.
Hertsö badhus är teknisk slut och stängs i juni 2016. Badhuset ersätts inte.
Råneå badhus är tekniskt slut och kommer att stänga i närtid. Badhuset
ersätts inte.
Varmvattenbassäng på Örnen avvecklas. Klockarängen avvecklas på sikt.
Tänkbara motiv:
 Ekonomisk hållbart att koncentrera investeringar till färre
anläggningar där det finns samordningsvinster med parkeringar,
omklädningsrum mm.
 Förstärka centralt placerat badhus som dessutom är K-märkt.
Utveckla navet och hitta synergier med kringliggande verksamheter
och lokaler.
 God kapacitet för bland annat skol sim och allmänhet eftersom Luleå
får betydligt fler bassänglänger än idag.
 Goda förutsättningar för föreningslivet. Bassäng godkänd för
simtävlingar.
 I händelse att åtgärderna i Gammelstads badhus leder till behov av
avveckling, har Luleå fortsatt kapacitet att för skol sim, allmänhet,
föreningsliv och folkhälsa.
Slutsatser
Luleås kapacitet: 21 bassänglängder (25 x 2 m)
Förväntade negativa konsekvenser:
 Luleå blir utan varmvattensbassäng för babysim, behov utifrån
åldrande befolkning, självrehabilitering och gruppträning tillgodoses
ej.
 Längre avstånd till badhus för norrbyarna.
 Fritidsnämndens behov av ökad budget +6 mkr. Som jämförelse kan
sägas att det är en ökning med ca 40 % jämfört med dagens
badhusverksamhet och motsvarar nästan fritidsnämndens årsbudget
för verksamheten på Ormberget och övriga skidspår.
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Sammanställning, Idrottsstad standard
Idrottsstad, standard

Total årsbudget

1

Förändring årsbudget
Investering

Idag

21 mkr

15 mkr

+6 mkr

2

147 mkr

Subventionsgrad (kr/invånare)

276 kr

201 kr

Subventionsgrad (kr/besökare)

71 kr

53 kr

Subventionsgrad (skattemedel av total budget)

70 %

66 %

295 000

286 000

21 + 0

17 + 4

Bedömning

Idag

Simundervisning/skol sim (läroplan)

4

3

Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim

5

3

5

3

4

3

18

12

Besökare per år
Antal bassängbredder 2m (L=25m + L=16m)
Värdering mot kundgrupper

Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot,
vattenpolo, undervattensrugby, dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik,
gym/gruppträning, själv rehab
Summa
1 Budget
2

Budget

då Råneå badhus är avvecklat. (före det +1,6 mkr)

Pontusbadet etapp I & II, 30 mkr, etapp III, 13 mkr, ny tävlingsbassäng 90 mkr, Råneå badhus avvecklas i närtid, 5

mkr. Hertsö gamla badhus rivs, 10 mkr.
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Alternativ Idrottsstad – Medium
Pontusbadet renoveras färdigt under 2016-2017.
Viss verksamhet avvecklas på Gammelstads badhus för att förbättra teknisk
livslängd och arbetsmiljö, exempelvis bubbelpool.
Hertsö badhus är tekniskt slut och stängs i juni 2016. Ett nytt badhus byggs i
enlighet med fritidsnämndens inriktningsbeslut, 2014-03-19, § 19. Badhuset
har huvudbassäng (25 x 21 m), undervisningsbassäng (16 x 8 m, för
varmvatten och höj- och sänkbarbotten), barnpool och gym mm.
Råneå badhus är tekniskt slut och kommer att stänga i närtid. Badhuset
ersätts inte.
Varmvattenbassäng på Örnen avvecklas. Klockarängen avvecklas på sikt.
Tänkbara motiv:
 Ekonomisk hållbart att koncentrera investeringar till färre
anläggningar där det finns samordningsvinster.
 Hertsön är prioriterat i välfärdsredovisningen.
 God kapacitet för bland annat skol sim och allmänhet eftersom Luleå
får betydligt fler bassänglänger än idag.
 Goda förutsättningar för föreningslivet. Bassäng godkänd för
simtävlingar.
 Möta behov av åldrande befolkning, självrehabilitering och
gruppträning. Ersätta äldre varmvattenbassänger med en modern
undervisningsbassäng (höj- och sänkbar botten).
 I händelse att åtgärderna i Gammelstads badhus leder till behov av
avveckling, har Luleå fortsatt kapacitet att för skol sim, allmänhet,
föreningsliv och folkhälsa.
Slutsatser
Luleås kapacitet: 21 bassänglängder (25 x 2 m) + 4 bassänglängder (16 x 2 m)
Förväntade negativa konsekvenser:
 Fritidsnämndens behov av ökad budget +19 mkr. Som jämförelse kan
sägas att det är mer än dubbelt jämfört med nuvarande
badhusverksamhet och det skulle totalt motsvara mer än vad
ishallsverksamheten i Luleå är budgeterad till per år.
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Sammanställning, Idrottsstad medium
Idrottsstad, medium

Total årsbudget

1

Förändring årsbudget
Investering

Idag

34 mkr

15 mkr

+19 mkr

2

269 mkr

Subventionsgrad (kr/invånare)

447 kr

201 kr

Subventionsgrad (kr/besökare)

112 kr

53 kr

77 %

66 %

305 000

286 000

21 + 4

17 + 4

Bedömning

Idag

Simundervisning/skol sim (läroplan)

5

3

Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim

5

3

5

3

5

3

20

12

Subventionsgrad (skattemedel av total budget)
Besökare per år
Antal bassängbredder 2m (L=25m + L=16m)
Värdering mot kundgrupper

Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot,
vattenpolo, undervattensrugby, dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik,
gym/gruppträning, själv rehab
Summa
1 Budget
2

Budget

då Råneå badhus är avvecklat. (före det +1,6 mkr)

Pontusbadet etapp I & II, 30 mkr, etapp III, 13 mkr, Nytt badhus (stort) Hertsön 212 mkr, Råneå badhus avvecklas

i närtid, 5 mkr, Hertsö gamla badhus rivs, 10 mkr.
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Vägval: Koncentrera
Styrande inriktning är hämtad från planeringsförutsättningarna 2015-2017,
2016-2018 och 2017-2019:
”Begränsade möjligheter att få utökat kommunbidrag ökar kraven på
nämnden att frigöra resurser genom omprioritering och effektivisering.
Systematiska kostnads- och verksamhetsanalyser med jämförbara kommuner
måste i större utsträckning leda till lägre kostnader till minst samma nytta.
Möjligheter till en effektivare resursanvändning av personal och lokaler bör
analyseras.”
Konsekvensen blir en kostnadseffektiv badverksamhet där simundervisning
prioriteras och övrig verksamhet i mån av plats. Luleå kommun koncentrerar
badverksamhet till Pontusbadet och eventuellt Gammelstads badhus.
Vägvalet innebär att Luleå kommer att ha ett till två badhus med fokus på
träningsmöjligheter samt lek- och rörelsemiljöer. Några av alternativen
innebär att det fortsatt inte kommer att finnas en bassäng som är godkänd för
simtävlingar i Luleå.
Vägvalet medför investeringar mellan 73-184 mkr under de närmaste åren
och en ökning av driftkostnaderna med upp till 10 mkr/år beroende på
alternativ. Den bedömda konsekvensen av förutsättningarna för samtliga
kundgrupper kommer att variera, vissa kraftigt sämre medan andra blir
betydligt bättre.
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Alternativ Koncentrera - Standard
Pontusbadet renoveras färdigt under 2016-2017.
Gammelstads badhus renoveras. Viss verksamhet avvecklas för att förbättra
teknisk livslängd och arbetsmiljö, exempelvis bubbelpool.
Hertsö badhus är tekniskt slut och stängs i juni 2016. Badhuset ersätts inte.
Råneå badhus är tekniskt slut och kommer att stänga i närtid. Badhuset
ersätts inte.
Varmvattenbassäng på Örnen avvecklas. Klockarängen avvecklas på sikt.
Tänkbara motiv:
 Ekonomisk hållbart att koncentrera investeringar till färre
anläggningar där det finns samordningsvinster.
 Prioritering av verksamhet (skol sim) som ger förutsättningar för
skolans läroplan, övrig verksamhet i mån av plats.
Slutsatser
Luleås kapacitet: 11 bassänglängder (25 x 2 m)
Förväntade negativa konsekvenser:
 Försämrade tider för skol sim.
 Försämringar och färre tider för föreningsliv i och med betydligt färre
bassänglängder.
 Kraftiga försämringar och färre tider för allmänheten.
 Kapacitetsbrister kräver tydligare prioritering av besökare och
öppettider.
 Längre avstånd till badhus för norrbyarna
 Luleå blir utan varmvattensbassäng för babysim, behov av åldrande
befolkning, självrehabilitering och gruppträning.
 Luleå fortsätter att vara utan bassäng godkänd för simtävlingar.
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1.0

Sammanställning, Koncentrera standard
Koncentrera, standard

Total årsbudget

1

Förändring årsbudget
Investering

Idag

13 mkr

15 mkr

-2 mkr

2

73 mkr

Subventionsgrad (kr/invånare)

176 kr

201 kr

Subventionsgrad (kr/besökare)

52 kr

53 kr

Subventionsgrad (skattemedel av total budget)

61 %

66 %

260 000

286 000

11 + 0

17 + 4

Bedömning

Idag

Simundervisning/skol sim (läroplan)

2

3

Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim

1

3

2

3

2

3

7

12

Besökare per år
Antal bassängbredder 2m (L=25m + L=16m)
Värdering mot kundgrupper

Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot,
vattenpolo, undervattensrugby, dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik,
gym/gruppträning, själv rehab
Summa
1 Budget
2

Budget

då Råneå badhus är avvecklat. (före det +1,6 mkr)

Pontusbadet etapp I & II, 30 mkr, etapp III, 13 mkr, Gammelstads badhus renoveras, 15 mkr, Råneå badhus

avvecklas i närtid, 5 mkr. Hertsö gamla badhus rivs, 10 mkr.
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Version

Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd

2016-05-25

1.0

Alternativ Koncentrera - Medium
Pontusbadet renoveras färdigt under 2016-2017. Kompletteras med en
varmvattenbassäng.
Gammelstads badhus renoveras. Viss verksamhet avvecklas för att förbättra
teknisk livslängd och arbetsmiljö, exempelvis bubbelpool.
Hertsö badhus är tekniskt slut och stängs i juni 2016. Badhuset ersätts inte.
Råneå badhus är tekniskt slut och kommer att stänga i närtid. Badhuset
ersätts inte.
Varmvattenbassäng på Örnen avvecklas. Klockarängen avvecklas på sikt.
Tänkbara motiv:
 Ekonomiskt hållbart att koncentrera investeringar till färre
anläggningar där det finns samordningsvinster.
 Möta behov av åldrande befolkning, självrehabilitering och
gruppträning. Ersätta äldre varmvattenbassänger med en modern
undervisningsbassäng (höj- och sänkbar botten)
 Prioritering av verksamhet (skol sim) som ger förutsättningar för
skolans läroplan, övrig verksamhet i mån av plats.
Slutsatser
Luleås kapacitet: 11 bassänglängder (25 x 2 m) + 4 längder (16 x 2 m)
Förväntade negativa konsekvenser:
 Försämrade tider för skol sim
 Försämringar och färre tider för föreningsliv
 Kraftiga försämringar och färre tider för allmänheten
 Kapacitetsbrister kräver tydligare prioritering av besökare och
öppettider
 Längre avstånd till badhus för norrbyarna
 Luleå fortsätter att vara utan bassäng som är godkänd för
simtävlingar.
 Fritidsnämndens behov av ökad budget +3 mkr. Som jämförelse kan
sägas att ökningen motsvarar ca en femtedel av kostnaderna för
nuvarande badhusverksamhet och motsvarar fritidsnämndens
budget för turbåtstrafiken.
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1.0

Sammanställning, Koncentrera medium
Koncentrera, medium

Total årsbudget

1

Förändring årsbudget
Investering

Budget

Idag

18 mkr

15 mkr

+3 mkr

2

121 mkr

Subventionsgrad (kr/invånare)

234 kr

201 kr

Subventionsgrad (kr/besökare)

66 kr

53 kr

Subventionsgrad (skattemedel av total budget)

67 %

66 %

270 000

286 000

11 + 4

17 + 4

Bedömning

Idag

Simundervisning/skol sim (läroplan)

2

3

Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim

1

3

2

3

3

3

8

12

Besökare per år
Antal bassängbredder 2m (L=25m + L=16m)
Värdering mot kundgrupper

Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot,
vattenpolo, undervattensrugby, dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik,
gym/gruppträning, själv rehab
Summa
1 Budget
2

då Råneå badhus är avvecklat. (före det +1,6 mkr)

Pontusbadet etapp I & II, 30 mkr, etapp III, 13 mkr, ny varmvattenbassäng 48 mkr, Gammelstads badhus

renoveras, 15 mkr, Råneå badhus avvecklas i närtid, 5 mkr. Hertsö gamla badhus rivs, 10 mkr.
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Version

Fritidsförvaltningen
Verksamhetsstöd

2016-05-25

1.0

Alternativ Koncentrera – Premium
Pontusbadet renoveras färdigt under 2016-2017. Kompletteras med en
tävlingsbassäng (25 x 21 m) och en varmvattenbassäng (16 x 8 m).
Viss verksamhet avvecklas på Gammelstads badhus för att förbättra teknisk
livslängd och arbetsmiljö, exempelvis bubbelpool.
Hertsö badhus är tekniskt slut och stängs i juni 2016. Badhuset ersätts inte.
Råneå badhus är tekniskt slut och kommer att stänga i närtid. Badhuset
ersätts inte.
Varmvattenbassäng på Örnen avvecklas. Klockarängen avvecklas på sikt.
Tänkbara motiv:
 Ekonomiskt hållbart att koncentrera investeringar till färre
anläggningar där det finns samordningsvinster.
 Förstärka centralt placerat badhus som dessutom är K-märkt.
Utveckla navet och hitta synergier med kringliggande verksamheter
och lokaler.
 Möta behov av åldrande befolkning, självrehabilitering och
gruppträning. Ersätta äldre varmvattenbassänger med en modern
undervisningsbassäng (höj- och sänkbar botten)
 God kapacitet för bland annat skol sim och allmänhet eftersom Luleå
får betydligt fler bassänglänger än idag.
 Goda förutsättningar för föreningslivet. Bassäng godkänd för
simtävlingar.
 I händelse att åtgärderna i Gammelstads badhus leder till behov av
avveckling, har Luleå fortsatt kapacitet att för skolsim, allmänhet,
föreningsliv och folkhälsa.
Slutsatser
Luleås kapacitet: 21 bassänglängder (25 x 2 m) + 4 längder (16 x 2 m)
Förväntade negativa konsekvenser:
 Längre avstånd till badhus för norrbyarna
 Fritidsnämndens behov av ökad budget +10 mkr. Som jämförelse kan
sägas att det motsvarar ca två tredjedelar av kostnaden för nuvarande
badhusverksamhet och är nästan jämförbart med fritidsnämndens
årsbudget för Arcushallen.
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1.0

Sammanställning, Koncentrera premium
Koncentrera, premium

Total årsbudget

1

Förändring årsbudget
Investering

Idag

25 mkr

15 mkr

+10 mkr

2

184 mkr

Subventionsgrad (kr/invånare)

334 kr

201 kr

Subventionsgrad (kr/besökare)

83 kr

53 kr

Subventionsgrad (skattemedel av total budget)

73 %

66 %

305 000

286 000

21 + 4

17 + 4

Bedömning

Idag

Simundervisning/skol sim (läroplan)

5

3

Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim

4

3

5

3

5

3

19

12

Besökare per år
Antal bassängbredder 2m (L=25m + L=16m)
Värdering mot kundgrupper

Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot,
vattenpolo, undervattensrugby, dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik,
gym/gruppträning, själv rehab
Summa
1 Budget
2

Budget

då Råneå badhus är avvecklat. (före det +1,6 mkr)

Pontusbadet etapp I & II, 30 mkr, etapp III, 13 mkr, ny tävlingsbassäng & ny varmvattenbassäng 127 mkr, Råneå

badhus avvecklas i närtid, 5 mkr. Hertsö gamla badhus rivs, 10 mkr.
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Verksamhetsstöd

2016-05-25

1.0

Kommande planeringsperiod/-er
Luleå kommun har under flera år gjort omfattande investeringar, kopplade
till tillväxtambitioner (10 000 fler), vilket har påfrestat kommunens ekonomi.
I planeringsförutsättningarna för 2017-2019 framgår att:
”tillväxtprioriteringen har inneburit höga investeringsnivåer och de långsiktiga
finansiella konsekvenserna av detta är ett ökat upplåningsbehov med högre
räntekostnader, ökad räntekänslighet och en försämrad soliditet som följd. Resultaten
har uppnått målnivån på 2 % huvudsakligen pga. engångsintäkter som ex. vis
konjukturstöd, AFA-pengar eller reavinster från försäljning av
anläggningstillgångar. Den närmaste planeringsperioden måste därför inriktas mot
att reducera investeringsnivåerna och skapa förutsättningar för en budget i balans.
De låga resultatnivåerna i budgeten för 2016-2018 ger små möjligheter till ökade
kommunbidrag och effektiv resursanvändning blir därför allt viktigare. Arbete med
effektiviseringar måste därför prioriteras. Jämförelser med andra kommuner, s.k.
benchmarking, utifrån tillgängliga nyckel- och effektivitetstal måste leda till aktiva
förbättringsåtgärder i syfte att uppnå förbättrad effektivitet men utan att försämra
resultaten i verksamheterna och därigenom uppnå bästa möjliga nytta till lägsta
möjliga kostnad. Koncernövergripande samordning och effektivisering ska ha högsta
prioritet.”
Ovanstående utgångsläge kan givetvis medföra att Luleå kommun väljer att
prioritera investeringar i annan kommunal verksamhet före
badhusverksamhet under kommande planeringsperiod/-er.

Vad händer då?
Utredningen bedömer att konsekvenserna av ett sådant beslut kommer att
medföra behov av en tydlig prioritering av verksamhet (skol sim) som ger
förutsättningar för skolans läroplan och att övrig verksamhet prioriteras
därefter.
Pontusbadets etapp I och II färdigställs under 2016-2017. Renovering enligt
etapp III (13 mkr) saknar beslut om finansiering, men behöver enligt
utredningen genomföras då fördröjning med stor sannolikhet innebär
fördyring på sikt.
Viss verksamhet avvecklas på Gammelstads badhus för att förbättra teknisk
livslängd och arbetsmiljö.
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1.0

Hertsö badhus är tekniskt slut och stängs i juni 2016. Badhuset ersätts inte.
Föreningarna kommer i samband med stängningen av Hertsö badhus flytta
sin verksamhet till Gammelstads badhus och Pontusbadet. Genom ett
förändrat arbetssätt kommer effekterna för simundervisning/skol sim och
föreningsliv vara obetydliga. Tillgängligheten för allmänheten kommer att
påverkas i större omfattning.
Råneå badhus är tekniskt slut, men drivs vidare utifrån ett kontrollprogram.
Stängning beslutas av fastighetsansvariga (stadsbyggnadsförvaltningen) i
samråd med verksamheten (fritidsförvaltningen).
Varmvattenbassäng på Örnen drivs vidare tills annat beslut fattas. Eventuell
stängning beslutas av fastighetsägaren i samråd med verksamheten.
Klockarängen drivs vidare efter samråd med hyresgäst.
Slutsatser
Luleås kapacitet: 11 bassänglängder (25 x 2 m), 4 bassänglängder (16 x 2 m)
Förväntade negativa konsekvenser:
 Akuta åtgärder, vilket leder till fördyringar. Svårt beräkna budget
(akut underhåll dyrare än planerat).
 Kommunen kan bli utan ett eller två badhus, utan plan för framtiden
 Försämrade tider för skol sim
 Försämringar och färre tider för föreningsliv
 Kraftiga försämringar och färre tider för allmänheten
 Kapacitetsbrister kräver tydligare prioritering av besökare och
öppettider
 Luleå kan bli utan varmvattensbassäng för babysim, behov av
åldrande befolkning, självrehabilitering och gruppträning.
 Luleå fortsätter att vara utan bassäng godkänd för simtävlingar.
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1.0

Sammanställning

Total årsbudget
Förändring årsbudget
Investering

Budget

Idag

15 mkr

15 mkr

0 mkr

2

53 mkr

Subventionsgrad (kr/invånare)

201 kr

201 kr

Subventionsgrad (kr/besökare)

58 kr

53 kr

Subventionsgrad (skattemedel av total budget)

68 %

66 %

262 000

286 000

11 + 4

17 + 4

Bedömning

Idag

Simundervisning/skol sim (läroplan)

2

3

Allmänheten – bad, motionssimning, lek, babysim

1

3

2

3

2

3

7

12

Besökare per år
Antal bassängbredder 2m (L=25m + L=16m)
Värdering mot kundgrupper

Föreningsliv träning/tävling – simning, kanot,
vattenpolo, undervattensrugby, dykning
Folkhälsa – motionssimning, vattengymnastik,
gym/gruppträning, själv rehab
Summa
2

Pontusbadet etapp I & II, 30 mkr, etapp III, 13 mkr, rivning Hertsö badhus, 10 mkr.

Tidplan
Tidplan för genomförande är avhängt när beslut om framtida
badhusverksamhet i Luleå tas, samt den inriktning som beslutas.
Många av de renoveringsåtgärder som rekommenderas av konsulterna är
också beroende av vilket vägval och vilket alternativ som beslutas. För en del
alternativ behöver inte alla åtgärder göras, men för vissa av dem kommer
större åtgärder bli nödvändiga, alternativt införs begränsningar i
verksamheten.
Vid beslut om ny/tillbyggnad kan tidplanen se ut enligt nedan.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-01-11

§8
Utredning om Framtida badhusverksamhet i Luleå
kommun
Ärendenr 2015/1665-82

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar ge fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur den
framtida badhusverksamheten ska bedrivas i Luleå kommun. Utredningen
ska utifrån status och förutsättningar för kommunens nuvarande fyra badhus
och framtida behovsbild presentera en utvecklingsplan med olika alternativ.
De ekonomiska driftkonsekvenserna utifrån investeringar och
verksamhetsinnehåll för alternativen kommer att ligga till grund för vägval i
den politiska beslutsprocessen.

Sammanfattning av ärendet
En majoritet av Sveriges kommuner står inför tuffa besluta om renovering,
nybyggnation eller rivning av badhus. Enligt uppgifter behöver hälften av
Sveriges ca 400 badhus åtgärdas alternativt rivas inom de kommande tio åren.
Luleå kommun har idag fyra badhus. Hertsö badhus är tekniskt slut och
Råneå badhus samt Pontusbadet står enligt stadsbyggnadsförvaltningen inför
stora renoveringsbehov. För Hertsö badhus står valet står mellan rivning, akut
renovering eller nybyggnation på befintlig eller ny plats. Dröjer beslut
kommer Hertsö badhus att stängas innan åtgärd planerats/budgeterats.
I planeringsförutsättningar för perioden 2016-2018 framgår att det är
begränsade möjligheter att få utökat kommunbidrag, vilket ökar kraven på
berörda nämnden att frigöra resurser genom omprioritering och
effektivisering. Systematiska verksamhets- och kostnadsanalyser är
nödvändiga. Inför planeringsperioden äskade stadsbyggnadsnämnden
utökade investeringsmedel för att renovera Pontusbadet och Råneå badhus
som fullmäktige beviljade. Kommunfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 262
att inte bevilja fritidsnämnden utökat kommunbidrag för
kapitaltjänstkostnader (hyreshöjning) som direkt konsekvens av tänkta
renoveringar.
Vidare beslutade förvaltningsrätten i Luleå 2015-10-21, att upphäva
kommunstyrelsens beslut, 2015-05-11, § 120, om offentlig-privat-samverkan
(OPS) för uppdraget att bygga nytt badhus på Hertsön.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2016-01-11

Kommunledningsförvaltningen konstaterar mot bakgrund av att
kommunstyrelsens beslut gällande Hertsön upphävts samt att
stadsbyggnadsförvaltningen aviserat omfattande renoveringsbehov i Råneå
och Pontusbadet att frågan behöver utredas.
För att få ett bättre beslutsunderlag föreslår kommunledningsförvaltningen att
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur den framtida
badhusverksamheten ska bedrivas i Luleå kommun. Utredningen
återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-12-14 § 371 beslutat bifalla
kommunledningsförvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag



Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag 2015-12-08
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 371, 2015-12-14

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 7 juni 2016
Ärendenr 2015/1681-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Näringsdepartementet Workshop om nya transparenskrav för statligt stöd,
2016-05-09
Stockholm 2016-06-10
Sveriges Kommuner
och Landsting
2016-05-19

Handlingsid: 2016.3466
Trygghetsdag 2016, Stockholm 2016-09-27
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-05-27

1 (2)
Ärendenr
2016/277-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens yttrande över
medborgarförslag om kompostpåsar i hyreshus och butiker
Ärendenr 2016/277-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren föreslår att kompostpåsar ska hållas tillgängliga i soprummen
i hyreshus alternativt i matbutiker.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-29 § 48 att medborgarförslaget får
ställas och att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningens kansli har begärt yttrande från Luleå
Renhållning AB (LRAB). I sitt yttrande redogör LRAB för systemet för
utdelning av matavfallspåsar till kommunens medborgare. LRAB har för
närvarande inga planer på att ingå avtal med matbutiker för utlämning av
påsar.
Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår kommunstyrelsen besluta att
avslå medborgarförslaget.
Luleå Renhållning AB:s yttrande
I Luleå kommun finns ett system för utdelning av matavfallspåsar till
kommunens medborgare. När det gäller villahushåll delas en beräknad årlig
förbrukning ut vid fastighetsgräns en gång per år. Utdelning till flerfamiljshus
sker till ett centralt mottagningsställe i varje bostadsområde för att
fastighetsägaren ska dela ut och ombesörja att de boende har tillgång till
påsar. Påsarna levereras enligt en uppgjord leveransplan eller via avrop.
De flesta fastighetsägare har upprättat ett mellanlager i befintliga soprum där
påsarna fylls på efter behov av deras leverantör av fastighetsskötsel. På
förslagställarens adress ska påsarna delas ut av fastighetsägaren antingen
direkt vid dörr eller genom att upprätta ett lager i soprummet. Den nya
fastighetsägaren Rikshem är kontaktad och har angett att matavfallspåsar
skyndsamt ska finnas tillgängliga för de boende. Matavfallspåsar kan även
hämtas vid återvinningscentralerna i Råneå, Antnäs, Kronan och Sunderbyn.
Utlämning sker också vid Luleå Renhållning AB, i stadshuset samt
medborgarkontoret i Råneå. Det finns för närvarande inga planer på att ingå
avtal med matbutiker för utlämning av påsar.
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-05-27

Beslutsunderlag




Medborgarförslag 2016-12-19, Hid 2016.995
Kommunfullmäktiges protokoll § 48, 2016-02-29
Luleå Renhållning AB:s yttande, Hid 2016.2854

Henrik Berg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Förslagställaren
Luleå Renhållning AB
Kansliet
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-02-29

§ 48
Medborgarförslag om att ha kompostpåsar tillgängliga i
soprummen i hyreshus alternativt i mataffären
Ärendenr 2016/277-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Paula Stenlund föreslår att kompostpåsar ska hållas tillgängliga i soprummen
i hyreshus alternativt i matbutiker.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Paula Stenlund

Beslutet skickas till
Paula Stenlund
Kommunstyrelsen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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1 (2)
Ärendenr
2015/1651-008

Kommunledningsförvaltningens yttrande över
medborgarförslag om gatumusik
Ärendenr 2015/1651-008

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslagets intentioner.
2. Miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag att revidera lokala
hälsoföreskrifter för Luleå kommun med en reglering av gatumusik på
storgatan.
3. Förslaget till reviderade lokala hälsoföreskrifter för Luleå kommun
föreläggs kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag gällande regering av gatumusik har inkommit.
Kommunfullmäktige har 2015-12-14 § 293 beslutat att medborgarförslaget får
ställas och lämnat det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från miljö- och
byggnadsnämnden som 2016-04-19 har föreslagit avslå medborgarförslaget.
Medborgarförslagets syfte är att begränsa störningar från gatumusik.
Gatumusiker ska få spela max 2 timmar per dag på samma plats, därefter ska
gatumusikanten flytta sig utom hörhåll från befintlig plats innan denne får
spela igen.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Inom ramen för ordningslagen finns möjlighet för kommunen att upprätta
lokala ordningsföreskrifter, dessa gäller endast inom kommunen och beslutas
av kommunfullmäktige. Ordningsföreskrifterna är tänkta att komplettera
ordningslagen och ge kommunen ytterligare stöd för att lösa
kommunspecifika problem. Endast föreskrifter vars syfte är att upprätthålla
ordningen på allmän plats får antas.
Kommunen har också enligt 9 kap 12§ i Miljöbalken rätt att upprätta
föreskrifter som har till syftet att skydda människors hälsa och därigenom
förhindra att verksamheter som kan medföra olägenhet får bedrivas utan att
först söka tillstånd hos kommunen. Begreppet olägenhet definieras som en
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsa
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Man har vidare i 40 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
definierat att kommunen får i ett enskilt fall meddela föreskrifter om
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begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig
plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa
uppkommer.
Detta innebär att kommunen enligt dessa föreskrifter har rätt att begränsa
gatumusikanters möjligheter att spela musik mellan vissa tider på dygnet
inom begränsade geografiska områden. Med stöd av dessa skulle alltså det
vara möjligt att begränsa den störning som sker på Storgatan till vissa tider på
dygnet. Det går även formulera villkor för hur gatumusiken får utövas, genom
att t.ex. begränsa i tid.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen bifaller
medborgarförslagets intentioner och att miljö- och byggnadsnämnden ges i
uppdrag att revidera lokala hälsoföreskrifter för Luleå kommun med en
reglering av gatumusik på storgatan. Förslaget till reviderade lokala
hälsoföreskrifter för Luleå kommun föreläggs kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Ange de dokument, eller de viktigare dokument, som ärendet omfattar.

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden, förslagställaren
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§ 47
Yttrande till kommunstyrelsen avseende medborgarförslag
om begränsning av gatumusik, KLF 2015/1651
Ärendenr M-2016-62

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden yrkar på avslag till medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslagets syfte är att begränsa störningar från
gatumusik. Gatumusiker ska få spela max 2 timmar per dag på
samma plats, därefter ska gatumusikanten flytta sig utom hörhåll
från befintlig plats innan denne får spela igen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att förslaget bryter mot
enskildas rättigheter att framföra konstnärliga verk i en
omfattning som inte kan anses proportionell i förhållande till
nyttan med införandet av lokala föreskrifter.
Syftet med ordningsföreskrifterna måste vara att upprätthålla
ordningen på allmän plats. I detta fall anser miljö- och
byggnadsförvaltningen att syftet inte är att upprätthålla ordningen
på allmän plats utan att begränsa störningen i en eller flera
bostäder. Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att förslaget inte
uppfyller kravet i 3 kap 12 § ordningslagen. Därför kan inte frågan
regleras i ordningsföreskrifter.
Vidare får inte ordningsföreskrifter utfärdas om det inte är möjligt
att tillämpa och övervaka efterlevnaden av dem. I praktiken skulle
tillsyn bli mycket tidskrävande att konstatera om musikanten har
framfört sin musik längre än två timmar. Hur man sedan
definierar ”utom hörhåll” är oklart.
Hälsoskyddsföreskrifter får endast utföras i syfte att skydda
människor från olägenheter och ohälsa. I detta fall har ingen
olägenhet enligt miljöbalkens lydelse kunnat konstateras.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden besluta att yrka på avslag till medborgarförslaget om
begränsningar i gatumusikanters speltid.
Arbetsutskottet har 2016-04-12 § 47 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
Anders Ranheimer har lämnat ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige om införande av begränsningar i rätten att
framföra gatumusik. Förslag på begränsningar skulle vara att
gatumusik inte får framföras på samma plats i mer än 2 timmar
per dag, därefter ska gatumusikanten flytta sig till en plats utom
hörhåll. Som exempel nämns Malmö stads lokala föreskrifter.
Bakgrunden till medborgarförslaget är att boende på Storgatan har
stört sig på den saxofonist som enligt Anders uppgift spelar 6-7
dagar per vecka hela sommaren och mellan 8-9 timmar per dag,
ibland fram till och efter 22:00.
Genom kommunfullmäktiges beslut 2015-12-14 har
kommunstyrelsen fått i uppdrag att bereda ärendet,
kommunstyrelsen har därefter begärt ett yttrande från Miljö- och
byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsförvaltningens bedömning
Miljö- och byggnadsförvaltningen anser att förslaget bryter mot
enskildas rättigheter att framföra konstnärliga verk i en
omfattning som inte kan anses proportionell i förhållande till
nyttan.
Enligt 2 kapitlet 1 § 3p i regeringsformen har var och en rätt att
anordna och delta i sammankomster och framföra konstnärliga
verk. Samma punkt reglerar även rätten till mötesfrihet. Förslaget
innebär att kommunen tar sig rätten att inskränka på medborgares
grundlagsskydd utan att denne på något sätt har begått en olaglig
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handling, i syfte att förebygga en potentiell störning som redan
regleras i ordningslagen, polislagen och miljöbalken.
Vidare anser miljö- och byggnadsförvaltningen att det inte är
möjligt att införa en begränsning i lokala ordningsföreskrifterna.
Förslaget uppfyller inte kravet i 3 kap 12 § ordningslagen. Syftet
med ordningsföreskrifterna måste vara att upprätthålla ordningen
på allmän plats. En föreskrift måste ha ett sådant innehåll och
utformning att de är tillämpningsbara och att det är möjligt
övervaka efterlevnaden. Miljö- och byggnadsförvaltningen tror att
det inte är möjligt för polisen att lägga de resurser som krävs för
att tillämpa föreskrifter som har sådan omfattande utformning.
För att säkerställa efterlevnaden måste polisen kunna konstatera
att en musikant har spelat sin musik i mer än två timmar. I
praktiken betyder detta att en polis måste ta tid på hur länge
musikanten spelar, vilket i sig är mycket tidskrävande. Hur man
sedan definierar ”utom hörhåll” är oklart. Det saknas också lagligt
stöd för polisen att avvisa eller avlägsna en sammankomst som
inte orsakar en allvarlig störning av den allmänna ordningen.
Det blir således omöjligt för polisen att ingripa.
För att få en bild om behovet att skydda den allmänna ordningen
längs med Storgatan har vi begärt in statistik från Polisen om hur
många anmälningar som inkommit där gatumusik är orsaken.
De uppgifter som följer nedan rör endast Storgatan.
Polisen har under perioden 2015-01-01 till 2016-03-31 fått in 4st
anmälningar från privatpersoner. Tre av anmälningarna gäller
ofredande och en av anmälningarna brottsrubricerades som
förargelseväckande beteende. Det går inte att utläsa av yttrandet
om någon av dessa har lett till vidare utredningar från polisens
sida.
Någon samlad statistik över hur många samtal/klagomål som
ringts in med anledning av gatumusikanter har ej varit möjlig att
sammanställa. En sökning gjordes dock för samma tidsperiod och
med koden ”störning/brott mot ordningslagen”. Detta renderade i
399 träffar. En träff medför dock inte automatiskt att en polis
kallats till platsen eller att det mynnat ut i någon åtgärd. Det är
dock polisens åsikt att det uppstår många ärenden hos polisen
med anledning av störande gatumusik på storgatan.
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Med anledning av polisens svar anser miljö- och
byggnadsnämnden att frågan bör utredas ytterligare av KLF innan
förslaget går upp till beslut.
Alternativet är att införa en begränsning via de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna, men även här finns motsättningar. En
lokal hälsoskyddsföreskrift får endast införas i syfte att skydda
människor mot olägenhet. Föreskrifterna får inte innebära onödigt
tvång för allmänheten eller obefogad inskränkning i den enskildes
frihet. Här måste en avvägning göras om det genom att begränsa
gatumusikers möjlighet att fritt framföra sin musik står i
proportion till den olägenhet en närboende upplever. I detta fall
upplever vi att syftet med medborgarförslaget är att reglera en
enskild persons spelande. Ett införande av begränsningar i
hälsoskyddsföreskrifterna skulle begränsa alla former av
gatumusik som inte tillståndsprövats enligt ordningslagen.
Förslaget kommer också påverka Luleås möjligheter att ha ett rikt
kulturliv och en levande stadsmiljö.
Miljö- och byggnadsförvaltningen medger att den typ av
musikspelning som beskrivs i medborgarförslaget uppfyller
grundkraven för beskrivandet av en olägenhet. Störningar som
härrör ur enskilda människors beteende regleras dock inte av
miljöbalken, utan ska hanteras via polis- och ordningslagen. I detta
fall har ingen olägenhet enligt miljöbalkens lydelse kunnat
konstateras.
För att Miljö- och byggnadsförvaltningen ska kunna bedriva
tillsyn enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs att det
finns en motpart. Miljö- och byggnadsförvaltningen saknar
befogenhet att tvinga musikanterna att uppge sin identitet. Detta i
kombination med att musikanterna inte alltid är boende i Luleå
eller ens Sverige gör det svårt att meddela förelägganden.
För brott mot hälsoskyddsföreskrifterna kan den som uppsåtligen
eller genom oaktsamhet bryter mot dessa tilldömmas böter. Att
bevisa uppsåt i detta fall blir mycket svårt då en stor del av
gatumusikerna i vår stad varken pratar svenska eller engelska. Det
finns inte i hälsoskyddsföreskrifterna heller något som
bemyndigar polisen att utföra ett tvångsavvisande bara för att en
överträdelse av en hälsoskyddsföreskrift skett.
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Med hänvisning till ovan nämnda skäl anser förvaltningen att
medborgarförslaget bör avvisas.

Beslutsunderlag
SKL:s förslag till utformande av lokala hälsoskyddsföreskrifter för gatumusik
Tjänsteskrivelse M-2016-62

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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Miljö- och byggnadsförvaltningen
Joel Domeij
Miljöinspektör

2016-03-30

Kommunledningsförvaltningen
Luleå kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningens kunskapssammanställning
gällande gatumusik
Regeringsformen
Enligt 2 kap 1§ 3p i Regeringsformen har varje enskild medborgare rätt till
mötesfrihet, i mötesfriheten ingår också rättigheten att framföra konstnärliga
verk så som musik. Det är alltså en grundlagsskyddad rättighet, denna
rättighet är inte unik för Sverige utan får också anses internationellt
vedertagen och en av grundstenarna i etablerade demokratier.
Polisens perspektiv
Enligt ordningslagen krävs det tillstånd för att använda offentlig plats inom
detaljplanerat område. Ett undantag är om platsen endast används tillfälligt,
i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
En offentlig plats kan också vara en galleria under dess öppettider.
Polisen har redan idag genom ordningslagen möjlighet att upplösa allmänna
sammankomster som framför konstnärliga verk som genom ljud eller på
annat sätt medför en allvarlig störning av ordningen i dess omedelbara
omgivning. Med allmän ordning menar man den ordning som ska råda för
att människor ska känna sig trygga och säkra när de vistas på allmänna
platser och deltar i allmänna sammankomster.
En allmän sammankomst uppstår när två eller fler deltar. Enskilda
gatumusikanter kan alltså inte utgöra en allmän sammankomst, däremot kan
gatumusikern med tillhörande publik räknas som en sammankomst. Att
hålla en allmän sammankomst utan tillstånd från polisen är inte skäl nog att
upplösa sammankomsten. Men gatumusikern är fortfarande ålagd att söka
tillstånd och kan därmed tilldömmas böter för avsaknande av tillstånd.

18.1C.2.4.v4

Polisen har vidare möjligheter att med stöd av Polislagen (PL) §13 att avvisa
personer som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen, §13 får
dock inte användas för att upplösa en sammankomst som faller under
ordningslagen. PL §13 får endast tillämpas om syftet är att förhindra ett brott
eller som lagen säger ”… om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd
handling skall kunna avvärjas”, t.ex. förargelseväckande beteende eller
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ofredande. Detta avgörs av polisen från fall till fall. En person som genom
sitt beteende orsakar förargelseväckande beteende tilldöms böter.
För att ett utvidgat avlägsnande ska vara aktuellt §13c vilket i realiteten
krävs för att säkerställa att medborgarförslaget efterföljs måste polisen göra
bedömningen att ett avvisande inte är tillräckligt. Varje enskild individ måste
också identifieras innan denne kan avlägsnas. Polisen får inte avlägsna en
samlad folkmassa. Detta kräver också ett beslut från polismyndigheten om
inte ärendet är av en sådan brådskande art att myndighetens beslut inte kan
avvaktas innan ett avlägsnande får ske.
Ett avlägsnande får heller inte innebära att personen utsätts för något som
kan likställas med ett omhändertagande1.
Eftersom buller är en subjektiv upplevelse där den enskilde uppfattar ljudet
som oönskat kan alltså ett framträdande av en gatumusikant uppfattas olika
av personer som samtidigt lyssnar. Därför har platsen och tidpunkten på
dygnet stor betydelse för hur Polisen gör sin bedömning. Det är t.ex. allmänt
vedertaget att boende längs en huvudgata som storgatan får ha en högre
toleransnivå, speciellt sommartid.
Polisen ska också beakta proportionalitetsprincipen (§ 8 PL) vilket innebär att
dennes eventuella ingripande inte ska vara oproportionellt i förhållande till
missförhållandet. Det innebär att en polis företrädelsevis kommer att dra
gränsen vid en tillsägelse snarare än ett tvångsavlägsnande i de flesta fall.
Sammanvägt får detta en stor inverkan på polisens förmåga att följa en
eventuell begränsning i gatumusikers rätt att framföra sin musik med hjälp
av ordningsföreskrifter och/eller lokala hälsoskyddsföreskrifter.
Polisen är dock skyldig att motta och utreda alla anmälningar om brott, det
är inte den enskilde mottagaren av anmälan som avgör om det är ”lönsamt”
att anmäla eller inte utan beslutet om böter fattas till grund av en inkommen
anmälan. Det är således möjligt för medborgare att polisanmäla
gatumusikanter för t.ex. ofredande.
Kommunens perspektiv
Inom ramen för ordningslagen finns möjlighet för kommunen att upprätta
lokala ordningsföreskrifter, dessa gäller endast inom kommunen och
beslutas av kommunfullmäktige. Ordningsföreskrifterna är tänkta att
komplettera ordningslagen och ge kommunen ytterligare stöd för att lösa
kommunspecifika problem. Endast föreskrifter vars syfte är att upprätthålla

1

NJA 2005-s.385
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ordningen på allmän plats för antas. För mer beskrivning gällande ordning
på allmän plats se polisens perspektiv. I övrigt gäller ordningslagens lydelse.
I förarbetena till ordningslagen framgår att föreskrifter endast får meddelas
där ett verkligt behov finns (prop. 1992/93:210 s142 f.)
Vidare har dåvarande departementschefen uttalat sig i frågan och där låtit
meddela att ”allt för långtgående föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens
rättsmedvetande riskerar undergräva och försvaga föreskrifternas efterlevnad”. Det
är därför av största vikt att kommunen noga överväger vilka bestämmelser
som behövs liksom vilka geografiska områden som ska regleras.
Regeringsrättens dom i RÅ 1992 ref. 75 kom fram till att föreskrifterna måste
ha ett sådant innehåll och utformning att de är möjligt att tillämpa och
övervaka efterlevnaden av dem.
Kommunen har också enligt 9 kap 12§ i Miljöbalken rätt att upprätta
föreskrifter som har till syftet att skydda människors hälsa och därigenom
förhindra att verksamheter som kan medföra olägenhet får bedrivas utan att
först söka tillstånd hos kommunen. Begreppet olägenhet defineras som en
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsa
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Man har vidare i 40 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
definierat att kommunen får i ett enskilt fall meddela föreskrifter om
begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig
plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa
uppkommer.
Detta innebär att kommunen enligt dessa föreskrifter har rätt att begränsa
gatumusikanters möjligheter att spela musik mellan vissa tider på dygnet
inom begränsade geografiska områden. Med stöd av dessa skulle alltså det
vara möjligt att begränsa den störning som sker på Storgatan till vissa tider
på dygnet. Det går även formulera villkor för hur gatumusiken får utövas,
genom att t.ex. begränsa i tid.
Brott mot §40 är straffsanktionerat i 29 kap 9§ miljöbalken, där framgår att:
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot en
föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångskörning eller
gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en
myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §.
Det är alltså polisen som har rätt att döma ut böter ifall dessa föreskrifter
överträds men det ger inte polisen rätt att avvisa denne från platsen, läs
vidare om polislagen. Det är dock väldigt svårt bevisläge om en person som
inte kan svenska uppsåtligen har begått ett brott eller inte.
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Detta medför alltså en alternativ möjlighet att begränsa gatumusik via de
lokala hälsoskyddsföreskrifterna, men vidare säger 9kap 13§ att kommunala
föreskrifter inte får medföra onödigt tvång för allmänheten eller innebära
obefogade inskränkningar på den enskildes frihet.
Här måste en avvägning göras om det genom att begränsa gatumusikers
möjlighet att fritt framföra sin musik står i proportion till den olägenhet en
närboende upplever. På samma sätt finns här grundlagsskyddet i RF att
beakta.
Hälsoskydd innebär att människor ska skyddas mot störningar som kan
innebära olägenheter för människors hälsa. Olägenhet för människors hälsa
definieras i 9 kapitlet 3 § miljöbalken och är det grundläggande begreppet
med hälsoskydd. Med olägenhet för människors hälsa menas en störning
som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan ha en negativ inverkan
på hälsan. Denna störning ska inte vara ringa eller helt tillfällig. Även
störningar som i första hand påverkar välbefinnandet kan vara olägenheter
för människors hälsa, till exempel buller, lukt eller termiskt inomhusklimat
(exempelvis drag). Olägenheterna ska kunna kopplas till den fysiska miljön
för att kunna beaktas.
Ringa eller helt tillfälliga störningar är enligt miljöbalken inte olägenheter för
människors hälsa. Bedömningen av om en störning är liten beror dock på hur
människor i allmänhet uppfattar situationen. För att störningen ska omfattas
av bestämmelsen krävs att den har en viss varaktighet, antingen genom att
den pågår under en sammanhängande tid eller att den återkommer,
regelbundet eller oregelbundet.
Bedömningen för vad som utgör en olägenhet för människors hälsa ska utgå
från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte enbart
baseras på en persons reaktion i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till
personer som är något känsligare än normalt.
Alla upplever ljud på olika sätt. Det som en person upplever som bra musik,
kan upplevas som en störning för en annan. Variationen i känslighet för ljud
är mycket stor och orsaken till känsligheten varierar. Grupper som kan vara
mer känsliga för ljud än andra är till exempel personer med hörselskada,
barn, äldre och sjuka personer.
För att lättare avgöra vad som är störande buller har Folkhälsomyndigheten
tagit fram allmänna råd (FoHMFS 2014:13) om buller inomhus vars syfte är
att definiera när ett ljud bör tolkas som en olägenhet. Dessa allmänna råd
gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum
räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som
används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för
undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt
boende.
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Riktvärdet för buller inomhus för ljud med hörbara tonkomponenter eller
ljud från musikanläggningar är 25dB (ekvivalent ljud).
Att buller är en individuell upplevelse har vi redan tagit upp, det finns
särskilt känsliga grupper som alltid kommer att uppleva störningen som
väldigt stark jämfört med den normaltåliga gruppen. För tonala
komponenter har forskningen visat att risken för att ljudet ska uppfattas som
en störning ökar. Därför har man också ställt hårdare krav på denna typ av
ljud. För att skatta ljudet använder man sig av decibel, ett mått av
ljudtrycksnivån. Man har också valt en A-vägd ljudtrycksnivå, detta innebär
att den är anpassad för hur det mänskliga örat uppfattar ljudet.
När ett klagomål kommer in till miljö- och byggnadsförvaltningen är första
steget att bedöma om störningen är en sådan som faller under miljöbalkens
lagstiftning.
Tillfälliga störningar från tillställningar eller sammankomster, exempelvis
gatumusik räknas inte som en olägenhet enligt miljöbalkens definition. För
att störningen ska klassas som olägenhet måste den ha en viss varaktighet.
Med varaktighet menas inte endast fasta utan även regelbundna och
återkommande störningar. Med den beskrivning som framgår i
medborgarförslaget så skulle alltså kravet på varaktighet vara uppfyllt.
Slutligen ska bedömmas om störningen kan anses ringa eller ej, vedertagen
praxis gäller att bor man i ett flerfamiljshus i centrala delen av en stad måste
man acceptera ljud som hör till ett normalt liv. Detta innebär t.ex. att
stadsbuller som trafik och grannar som spelar musik är något naturligt
förekommande i en sådan levnadssituation. Att gatumusik spelas kan
visserligen kopplas till stadsbilden i vissa städer, det är något man kan höra
när man går på gångstråket, det är således inte en olägenhet att endast
utsättas för gatumusik. Men tonalt buller med ljudnivåer över 25 dBA är inte
något som en normalperson i en stad ska behöva utsättas för dagligen i sin
bostad. Störningen kan således ej heller betraktas som ringa om en
bullermätning skulle visa att ljudnivån i bostaden överstiger 25 dBA.
Sveriges kommuner och landstings vägledning
SKL har publicerat förslag på lokala hälsoskyddsföreskrifter som är
uppdaterade senast 2012. Dessa är rättsprövade för att klara Länsstyrelsens
granskning. För gatumusiker har man föreslagit följande lydelse
Gatumusik 17 § Utövande av gatumusik på x-gatan och y-torget samt
gränder och platser som gränsar till x-gatan och y-torget får endast ske
mellan kl. 14.00-18.00 dagligen och under förutsättning - att
ljudförstärkare/högtalare inte används i samband med utövande av musiken,
och - att utövandet av musiken inte sker i grupper av fler än två personer.
Begränsningen i första stycket gäller inte utövande av gatumusik som sker i
enlighet med tillstånd som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen
(1993:1617). Miljönämnden får i övrigt meddela de föreskrifter om utövande
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av gatumusik på viss offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra
att olägenhet för människors hälsa uppkommer.
Exempel andra kommuner
Göteborgs stad har sedan 2012 valt att begränsa möjligheterna att spela dels i
tid till maximalt en timme på samma plats. De har också reglerat i tid på
dygnet mot vissa lokala områden/gatustråk i enlighet med SKL:s förslag.
Det är exempelvis endast tillåtet att spela gatumusik mellan klockan 11:0015:00 inom stadsdelarna Vallgraven och Nordstaden. Den som spelar får
dessutom endast spela en timme på samma plats, därefter ska denne förflytta
sig till en ny plats utom hörbart avstånd.
Läser man i medias uppföljning har dessa regler inte fungerat, man har
sedan dess införande inte bötfällt en enda överträdelse och reglerna beskrivs
som tandlösa. Många butiksägare vill ha ändring och förskrifterna kommer
troligast att revideras igen.
Innan senaste lydelsen krävde kommunen dessutom tillstånd hos den lokala
miljö- och hälsoskyddsnämnden, detta fick hårt motstånd av stadens kultur
och musikliv. Det är oklart hur mycket detta påverkade Göteborg i
slutändan. Men det fick tillräckligt med kritik för att man skulle revidera
föreskrifterna till sin nuvarande lydelse.
Stockholms stad valt en annan linje, här har man valt att reglera möjligheten
att aktivt samla in pengar i samband med musikframföranden, det är alltså
tillåtet att passivt samla in pengar genom att ha en hatt eller bössa placerad
bredvid sig. Detta är en form av reglering som inte kan kopplas till de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna då syftet inte är att skydda människor från
olägenhet i 9 kapitlets 3§ mening. Därför har man infört dessa regler under
ordningsföreskrifterna. Även här har det förekommit kritik då föreskrifterna
inte följs och polisen har svårt att bötfälla på grund av svagt lagstöd.
Malmö stad har valt att begränsa spelandet till mellan kl 10:00-19:00 samt till
vissa geografiska områden. Från och med 2016 har man dessutom valt att
begränsa gatumusikers möjlighet att spela på samma plats till två timmar,
där har man valt att gå samma väg som Göteborg trots kritiken som uppstått.
Lunds kommun valde 2014 att avslå ett medborgarförslag om tillstånd för
gatumusik som i sin tidigare lydelse var undantagen tillstånd. Förslaget
avslogs med hänvisning till att det redan krävs tillstånd för aktivt
pengainsamlande i samband med musikframträdanden men inte för passivt
pengainsammlande. Vidare får inte ordningsföreskrifter utformas så att de
reglerar gatumusiken genom att reglera pengainsamling, då passiv
pengainsamling betraktas som en åtgärd som påverkar den offentliga platsen
i mindre omfattning.
Umeå kommun har 2015 avslagit ett medborgarförslag gällande förbud mot
ej tillståndsgiven pengainsamling inom området ”centrumfyrkanten”.
Tekniska nämnden framförde i sitt yttrande att tiggeri inte är att betrakta
som olagligt, man hänvisar vidare till länsstyrelsen i västmalands
bedömning samt tingsrättens dom i ”Södertäljefallet” där man tolkar det som
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att det är omöjligt att kräva tillstånd för tiggeri som kan anses som passivt
pengainsamlande. Tiggeri som innefattar ianspråktagande av offentlig plats,
bedrägeri, hot eller handgripligheter hanteras redan av polis via
ordningslagen och brottsbalkens bestämmelser och det finns därför inte
behov att ytterligare reglera dessa.
Skellefteå kommun behandlade frågan i samband med sin senaste revidering
av lokala hälsoskyddsföreskrifter 2013. Man vidhöll att gatumusik kan
upplevas som störande men är också ett inslag i en levande stadsmiljö och
upplevs då som positiv. Slutsatsen blev att inga restriktioner behövde införas
då det heller inte framförts några klagomål till bygg- och miljökontoret.
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FÖRORD
Bakgrund
Sedan underlaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa senast uppdaterades år 2002 har bland annat förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd (i kommentarerna nedan förkortad FMH) förändrats i vissa hänseenden. Vidare har ett antal av de föreskrifter och allmänna råd som omnämns i föreskrifterna eller kommentarerna upp-daterats eller ersatts. De bemyndiganden i FMH
som ligger till grund för föreskrifterna är dock i stort sett de samma som tidigare och
huvuddelen av föreskrifterna har således inte förändrats.
Tidigare föreskrifter om hantering av mjölk, svavelhaltigt bränsle och spridning av bekämpningsmedel har dock tagits bort.
Som nyheter kan vidare noteras att anmälningskrav för luftvärmepumpar inte längre
be-gränsas till en- eller tvåfamiljsfastigheter. Vad gäller dispenser för att bekämpa
lövsly med kemiska bekämpningsmedel har kommunen numera möjlighet att motsätta
sig att sådana dispenser meddelas, men kan inte ensidigt besluta om i vilka områden
sådana dispenser förbjuds i enskilda fall. Straff-bestämmelserna i 29 kap. miljöbalken
har ändrats på så sätt att endast överträdelser av föreskrifter avseende tomgångskörning och gatumusik är straffsanktionerade. Mark- och miljööverdomstolen har i ett
avgörande undanröjt ett föreläggande om eldningsförbud som baserats på en föreskrift
som ansetts gå utöver kommunens bemyndigande.
Underlaget består, liksom tidigare, av ett dokument med två delar; en del med förslag
till före-skrifter och en del med kommentarer till föreskrifterna. Kommentarerna riktar
sig till den som utformar föreskrifterna och bör läsas vid uppdatering av föreskrifterna
eller utfärdande av förelägganden med stöd av föreskrifterna. Av kommentarerna
framgår bland annat grunden för kommunens bemyndigande och i vissa fall intressanta upplysningar från förarbeten och praxis.
I underlaget benämns ansvarig nämnd nu miljönämnd vilket enligt den definition som
intagits i den nya plan- och bygglagen innebär den eller de nämnder som fullgör
kommunens uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet.
Några föreskrifter har av olika anledningar alternativa skrivningar. Syftet med
alternativen framgår av kommentarerna.
Av några av bestämmelserna framgår även vad som gäller enligt andra regler, t.ex.
följer direkt av FMH. Denna skrivning har även tidigare funnits med i syfte att undvika miss-förstånd i fråga om vad som är tillåtet med avseende på t.ex. avloppsanordningar. Upplysningen behöver dock inte framgå av föreskrifterna.
De lokala föreskrifterna har varierande namn på samma tema i olika kommuner. I
detta underlag benämns föreskrifterna nu ”lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”. Vid användande av de enskilda föreskrifterna, t.ex. som
grund för ett föreläggande, måste dock kontrolleras om det aktuella bemyndigandet
medger skydd för miljön (avlopps-anordningar och värmepumpsanläggningar) eller
enbart för människors hälsa.
Stockholm, augusti 2012
___________________
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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för XX kommun
meddelade av kommunfullmäktige den …§ xx ...
Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 - 40
och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön.
Avloppsanordning
2§
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd
av miljönämnden för att
1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas
till, eller
2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.
Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljönämnden för att
3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom de områden
som har märkts ut på kartbilaga x-y.
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
anmälan till miljönämnden för att
4. inrätta en annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3,
5. ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av
avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som
kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet
till enbart en allmän avloppsanläggning.
Annan toalett än WC
3§
Det krävs anmälan till miljönämnden för att inrätta
1. förmultningstoalett,
2. eltoalett,
3. torrtoalett med latrinkompostering
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Djurhållning
4§
Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. orm
inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
Tomgångskörning
5§
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst x
minuter. Detta gäller inte
1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan
som avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning
och järnvägsövergång.
Spridning av gödsel
6§
Alternativ 1
Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område
med detaljplan gäller följande:
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med
vind från bebyggelsen innebär minst risk.
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.
3. Spridning får inte ske närmare än xx meter från sjö eller annat vattendrag.
Vad som föreskrivs i första stycket ska gälla de även de tätbebyggda områden som har
märkts ut på kartbilaga x-y och som inte omfattas av detaljplan.
Alternativ 2
Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill
område med detaljplan ska anmäla detta till miljönämnden innan spridning sker.
Anmälan krävs även innan sådan spridning sker inom de tätbebyggda områden som
har märkts ut på kartbilaga x-y och som inte omfattas av detaljplan.
Inom de områden som avses i första och andra styckena, får naturlig gödsel, slam eller
annan orenlighet inte spridas närmare än xx meter från sjö eller annat vattendrag och
ska den nermyllas i omedelbar anslutning till spridningen.
Anmälan enligt första och andra styckena fordras inte för spridning av väl brunnen
gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning t.ex. på
villatomt, och om nermyllningen sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras inte heller om spridningen eller orenligheten regleras i tillstånd enligt
miljöbalken.
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§7
Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom
område med detaljplan ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd ge in anmälan till miljönämnden.
Detsamma gäller enligt dessa föreskrifter inom de tätbebyggda områden som har
märkts ut på kartbilaga x-y.
Skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter
§8
Alternativ 1
För att undvika förorening av kommunens reservvattentäkt x-sjön utgör x-sjön och
y-sjön och en hundra meter bred strandzon (mätt från respektive sjös strandlinje vid
normalvattenstånd) vid dessa sjöar ett skyddsområde, där följande gäller.
1. Brandfarlig vara ska hanteras och förvaras enligt vad som föreskrivs för
vattenskyddsområde i 10 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2003:24).
2. Andra för vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och transformatoroljor eller liknande kemiska produkter, får enligt dessa föreskrifter inte
lagras så att vattnet riskerar att förorenas.
3. Tvätt av motorfordon får inte ske.
Alternativ 2
Den som avser att ordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller
tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter inom de områden
som har märkts ut på kartbilaga x-y ska anmäla detta till miljönämnden innan upplaget
påbörjas.
Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i
11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut
om vattenskyddsområde.
9§
Med anledning av risken för knapphet på sött vatten krävs anmälan till miljönämnden
för att inrätta eller använda en ny anläggning för grundvattentäkt i de områden som
har märkts ut på kartbilaga x-y. Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom
angivna områden ska anmälas till miljönämnden.
Värmepumpar
10 §
Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får
inte inrättas utan anmälan till miljönämnden.
Inom de områden som har märkts ut på kartbilaga x-y krävs tillstånd från miljönämnden för att inrätta en sådan anläggning.
Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning
som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
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11 §
För att inrätta eller använda en luftvärmepump inom de områden som märkts ut på
kartbilaga x-y krävs anmälan till miljönämnden.
Eldning
12 §
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en
panna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd
med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 31 augusti inom de områden
som har märkts ut på kartbilaga x-y.
13 §
För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle
som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast
bestå av sådant trä som inte är förorenat.
Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska
sparas hos ägaren av anläggningen minst fem år.
14 §
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan
är förbjuden under tiden 1 april – 30 september.
Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens
avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.
Bränning av halm
15 §
Det är förbjudet att bränna halm inom de områden som har märkts ut kartbilaga x-y.
Camping
16 §
Camping som inte sker på campinganläggning är förbjuden under tiden
15 juni- 15 augusti inom de områden som har märkts ut på kartbilaga x-y.
Gatumusik
17 §
Utövande av gatumusik på x-gatan och y-torget samt gränder och platser som gränsar
till x-gatan och y-torget får endast ske mellan kl. 14.00-18.00 dagligen och under
förutsättning
-

att ljudförstärkare/högtalare inte används i samband med utövande av
musiken, och
att utövandet av musiken inte sker i grupper av fler än två personer.

Begränsningen i första stycket gäller inte utövande av gatumusik som sker i enlighet
med tillstånd som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen (1993:1617).
Miljönämnden får i övrigt meddela de föreskrifter om utövande av gatumusik på viss
offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra att olägenhet för människors
hälsa uppkommer.
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Ansökan och anmälan
18 §
En ansökan eller anmälan till miljönämnden ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna
krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive
22 kap. 1 § miljöbalken.)
Sanktioner
19 §
I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktionsavgifter.
Dispens
20 §
Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § x-y i dessa föreskrifter,
om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte
föreligger.
Avgifter
23 §
Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens,
för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt
den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige
antagit.
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
24 §
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den ……. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas
på ärenden som har inletts dessförinnan.
_____________________
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KOMMENTARER
Bakgrund
I ingressen till exemplen hänvisas till de paragrafer i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), nedan förkortad
FMH, som innehåller bemyndiganden för kommunerna att utförda lokala föreskrifter.
Endast föreskrifter med stöd i dessa bemyndiganden får utfärdas. Kommunerna har
dock möjlighet att meddela föreskrifter även inom avfallsområdet (avfallsföreskrifter).
Sådana föreskrifter behandlas inte här.
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd
mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ miljöbalken). I föreskrifterna
kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa
inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har lämnat tillstånd eller att anmälan
har gjorts till kommunen.
Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter
som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra
onödigt tvång för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den enskildes
frihet.
Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa
och skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och
värmepumpar.
Generellt gäller att kommunerna inte behöver utnyttja hela bemyndigandet och t.ex.
förbjuda innehav av alla de djur som nämns i 40 § första stycket punkten 2 FMH.
Kommunerna har dock inte möjlighet att gå utöver bemyndigandet och meddela
föreskrifter om andra djur än den än de som omfattas av bemyndigandet.
Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid.
Föreskrifterna ska kungöras enligt reglerna i kommunallagen (5 kap. 62 § och 6 kap.
30 §) I 44 § FMH finns vidare bestämmelser som, vid sidan av kommunal-lagen,
gäller för kungörandet. Föreskrifterna ska kungöras i länets författnings-samling.
Vidare ska kommunen tillse att föreskrifterna anslås i ortstidning samt att tryckta
exemplar finns att tillgå för allmänheten.
I prop. 2011/12:149 finns förslag till ändringar i kommunalagen med avseende på
kungörande av kommunala föreskrifter. Reglerna, som föreslås träda i kraft den 1
januari 2013, innebär att kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på
kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet med de beslutade föreskrifterna
har justerats. Gällande kommunala föreskrifter ska vidare finnas tillgängliga på
kommunens webb-plats. Där ska de vara samlade i kommunens författningssamling
eller på annat sätt. Förordningsregler om kungörelse i länets författningssamling och
ortstidningarna ska enligt förslaget slopas.
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Avloppsanordningar
2§
Tidigare underlag innehöll två alternativa skrivningar med endast redaktionell skillnad. För tydlighets skull innehåller detta underlag endast en av skrivningarna. Någon
ändring i sak har inte skett. Av tydlighetsskäl upptar bestämmelsen även vad som
gäller direkt enligt FMH.
Enligt 13 § första stycket FMH krävs tillstånd även för att ansluta en vattenklosett till
en befintlig avloppsanordning. Av 13 § tredje stycket andra meningen FMH framgår
att kommunen kan föreskriva tillståndsplikt för BDT-avloppsanordningar inom vissa
delar av kommunen.
En utvidgad tillståndsplikt ska vara motiverad för att skydda människors hälsa eller
miljön. Det kan t.ex. gälla områden som är särskilt känsliga för avloppsvatten eller
områden som är utsatta för betydande mängder avloppsvatten.
Enligt 43 § FMH ska de tillståndspliktiga områdena märkas ut på en särskild karta
som fogas till föreskrifterna.
Enligt 6 kap. 5 § punkten 4 i plan- och byggförordningen (2011:338) krävs anmälan
vid installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp
i en byggnad eller inom en tomt.
Andra toaletter än WC
3§
Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 3 FMH. Med stöd därav kan föreskrifter meddelas om inrättande av andra slags toaletter än vattentoaletter, t.ex. förmultningstoaletter, förbränningstoalett, frystoalett, paketeringstoalett och torrtoalett.
Här kan kommunen som alternativ kräva tillstånd. Det går också att begränsa kravet
till vissa områden, som i sådant fall ska märkas ut på kartbilaga.
I de lokala avfallsföreskrifterna kan finnas möjlighet att få dispens för egen behandling av latrin. Tillståndsprövningen enligt de lokala föreskrifterna bör samordnas med
sådan dispensprövning och en hänvisning till avfallsföreskrifterna kan med fördel
läggas till i anslutning till bestämmelsen.
Djurhållning
4§
Paragrafen grundas på 39 § FMH. Bestämmelsen har justerats redaktionellt för att helt
motsvara bemyndigandet. Tillståndsplikt kan endast föreskrivas för områden med
detaljplan eller områdesbestämmelser och om det krävs för att skydda människors
hälsa. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.
Bemyndigandet medger inte föreskrifter som förbjuder hundar, katter, kaniner och
liknande pälsklädda sällskapsdjur eller t.ex. spindlar. Av rättsfallen R 1988:101 och R
1998:110 framgår att varken större antal kaniner i en kaningård eller höns med inhägnad att betrakta som sällskapsdjur.
Oavsett om tillståndsplikt krävs enligt denna paragraf gäller enligt 36 § FMH att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter
för människors hälsa inte uppkommer.
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Tomgångskörning
5§
Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 1 FMH. När det gäller antalet
minuter får en avvägning göras utifrån vad som är lokalt motiverat. Det bör ligga i
linje med lagstiftarens intentioner att begränsa föreskrifternas omfattning t.ex. till
område med detaljplan eller andra tätortsområden. Begränsas föreskriften till att bara
gälla vissa områden bör de märkas ut på särskild karta (jfr. 43 § i förordningen).
Spridning av gödsel
6§
Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 2 FMH.
Två alternativ anges; alternativ 1 är inriktat på föreskrifter för hanteringen och alternativ 2 inriktat på att hanteringen ska anmälas. Om det behövs för att skydda människors hälsa kan krav på tillstånd föreskrivas i stället. Avståndet till sjö eller vattendrag
bör bestämmas utifrån de förhållanden som råder på plats i kommunen.
Jordbruksverket får enligt 12 kap. 10 § miljöbalken meddela de föreskrifter som skäligen kan behövas från miljöskyddssynpunkt i fråga om begränsningar i antalet djur i
jordbruk, försiktighetsmått för gödselhanteringen och växtodlingen. Jordbruksverkets
bemyndigande att, tillsammans med Naturvårdsverket, meddela föreskrifter avseende
gödselhanteringen framgår även av 10 § första punkten i förordningen om (1998:915)
om miljöhänsyn i jordbruket.
Numera gäller SVJFS 2004:62 med föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring (ändrad genom SJVFS 2011:25). I denna föreskrift
finns, både för hela riket och för vissa definierade känsliga områden, bl.a. begränsningar i fråga om hur nära sjö eller annat vattendrag spridning får ske och vissa tidsbegränsningar för spridning.
De föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet i 40 § första stycket punkten 1 FMH kan enligt 42 § FMH också utvidgas till att gälla andra tätbebyggda områden. För att en sådan utvidgning ska få införas krävs särskilda skäl. Utmärkning på
kartbilaga är obligatorisk enligt 43 § FMH.
Om varken tillstånds- eller anmälningsplikt bedöms nödvändig, kan vissa allmänna
bestämmelser om hanteringen föreskrivas. Exempel på sådana lämnas i alternativ 1.
Fjärde stycket första meningen i alternativ 2 syftar till att inte medföra onödigt tvång
för allmänheten och obefogad inskränkning i den enskildes frihet, se 13 § FMH.
Fjärde stycket andra meningen i alternativ 2 innebär att i den mån villkor för spridning
meddelats i tillstånd till jordbruk enligt 5 eller 21 § FMH behövs inte någon särskild
anmälan för gödselhantering.
§7
Bestämmelsen i 37 § FMH kan genom bemyndigandet i 42 § utvidgas till att omfatta
tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan.
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Skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter
§8
Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 5 FMH. Föreskrifterna kan gälla
skyddet för ytvattentäkter eller enskilda grundvattentäkter. Normalt torde bestämmelser om skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter behövas bara i vissa
områden i kommunen. I den mån sådana vattentäkter används för eller är avsedda för
vattenförsörjningsändamål kan det behövas föreskrifter för att hindra att olägenheter
för människors hälsa uppkommer. Föreskrifter om skydd för vattentäkter kan användas exempelvis i de fall där det inte anses motiverat att förklara ett område som
vattenskyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken.
Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområde berör i avsnitt 1.2.2 skydd
av vattentäkter med lokala föreskrifter. I föreskrifterna kan regleras frågor om hantering av petroleumprodukter och andra kemikalier, spridning av gödsel, spridning av
bekämpningsmedel, infiltration av avloppsvatten, industriell verksamhet, grävning
m.m. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en vägledning i frågan: ”Skydd av
vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter.” Av intresse är även åtgärdsprogrammen för de olika vattendistrikten.
Det ska noteras att bemyndigandet möjliggör föreskrifter som skyddar hälsan. Någon
koppling till vattenförekomstens status, vid sidan av hälsoskyddsaspekten, torde inte
vara möjlig.
Naturvårdsverkets föreskrift 2000:4 har ersatts av föreskriften NFS 2003:24, ändrad i
NFS 2009:3. Av 10 kap. i föreskriften 2003:24 framgår vilka särskilda regler som
gäller för vattenskyddsområden. Med vattenskyddsområden avses enligt definitionen i
föreskriften (kap. 2) dels mark- eller vattenområde som med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken fastställts till skydd för en grund- eller ytvattentillgång eller områden för vilka
kommunala föreskrifter har meddelats med stöd av 40 § FMH, dels områden som fastställts med stöd av motsvarande äldre bestämmelser.
Förslaget innehåller två olika alternativ. Alternativ 1 innehåller exempel på vissa bestämmelser för att skydda en reservvattentäkt. Alternativ 2 är avsett för att t.ex. skydda
enskilda grundvattentäkter i känsliga områden mot risker för föroreningar från vissa
verksamheter. Alternativt kan tillstånd krävas för sådana upplag.
Ytterligare information om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor
finns i SÄIFS 1995:3 med ändringar i SÄIFS 1997:3. Tillståndsplikt för hantering av
explosiva och brandfarliga varor föreskrivs i lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor.
Det kan anmärkas att uppläggning av fast avfall eller andra fasta ämnen är tillstånds
och anmälningspliktig enligt 5 och 21 §§ FMH. Tillståndsplikt gäller dock inte för
ändring av verksamhet som innebär lagring av timmer som inte sker på eller nära
vattentäkter och behövs p.g.a. t.ex. storm eller orkan. SNI koderna 90.130 eller 90.140
gäller användning av avfall för anläggningsändamål. Enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338) krävs normalt bygglov för att anordna upplag och materialgårdar.
Viss klarhet i vad som avses med ”upplag” finns i prop. 1985/86:1 sida 684 med hänvisning till redogörelse i prop. 1959:168 s. 138. Från redogörensen kan nämnas att
bestämmelsen endast omfattar upplag som är mer permanent eller omfattande. Ett litet
förråd kan således betraktas som upplag, förutsatt att det är permanent. Vidare anges
att endast sådant som lagras utomhus betraktas som upplag.
Av 7 kap. 21 § miljöbalken framgår att länsstyrelsen eller kommunen får förklara ett
område som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som
utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt. Länsstyrelsen eller kommunen kan vidare enligt 7 kap. 22 § meddela föreskrifter för sådana områden. Innan
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kommunen fattar beslut om föreskrifter till skydd för yt- eller grundvatten i de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna bör kontrolleras att dubbelreglering inte sker.
Lantmäteriet ska underrättas skyndsamt när kommunen har meddelat föreskrifter om
skydd för ytvattentäkter eller enskilda grundvattentäkter (44 § fjärde stycket FMH).
Detsamma gäller om sådana föreskrifter ändras eller upphävs.
§9
Enligt 9 kap. 10 § första stycket miljöbalken gäller att alla anläggningar för grundvattentäkter ska inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors
hälsa inte uppkommer. I andra stycket samma bestämmelse bemyndigas kommunerna
att – i de fall det inte krävs tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken –
föreskriva att det ändå ska krävas tillstånd av kommunen eller anmälan till kommunen
för att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt i områden där knapphet på sött vatten råder eller befaras uppkomma. Det gäller dock bara om det behövs
för att hindra att olägenheter för människors hälsa ska uppkomma. Kommunen får
även föreskriva anmälningsplikt, dock inte tillståndsplikt, för sådana anläggningar
som redan finns inom angivna områden.
Begreppet ”knapphet på sött grundvatten” omfattar såväl det fallet att brunnar sinar
som att brunnar drabbas av saltvatteninträngningar. De kommunala föreskrifterna kan
komma i fråga i områden där det antingen finns bostäder som inte har tillgång till
vatten i tillräcklig utsträckning eller av godtagbar kvalitet eller där det finns risk för att
sådana problem ska uppkomma och där orsaken är att grundvattenuttagen från brunnar
i området är eller kan befaras bli för stora (prop. 1997/98:45 I s. 354). Kommunen
kan, genom att föreskriva om tillstånds- eller anmälningsplikt, förhindra tillkomsten
av eller påverkan på användningen av nya anläggningar. Kommunen kan då också
påverka lokaliseringen av nya brunnar. Tillstånd som meddelas får förenas med villkor enligt 16 kap. 2 § andra stycket miljöbalken. Kommunen kan i samband med tillståndsprövning också kräva att det kontrolleras om det t.ex. förekommer radon i
vattnet.
För anläggningar som redan finns får kommunen föreskriva anmälningsplikt inom
angivna områden, inte tillståndsplikt. Genom anmälningsplikten får kommunen
kännedom om de anläggningar som finns. Har något datum för anmälan av sådana
befintliga anläggningar inte tidigare funnits kan ett datum nu föreskrivas, lämpligen
minst sex månader från det att föreskrifterna träder i kraft.
Om det behövs kan kommunen, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken besluta om
skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken för att förhindra att
olägenheter för människors hälsa uppkommer.
Kommunen kan även, genom detaljplan eller områdesbestämmelser, införa bygglovsplikt för vissa grundvattentäkter som är undantagna från tillståndsplikt enligt 11 kap.
11 § 1 punkten miljöbalken (9 kap. 8 § första stycket punkten 5 plan- och bygglagen
2010:900). Detta avser även vattentäkter för en- eller två familjefastigheter eller jordbruksfastigheters husbehovsförsörjning eller värmeförsörjning, dock endast när det
finns särskilda skäl för en bygglovsprövning (9 kap. 8 § andra stycket plan- och
bygglagen). Plan- och bygglagens regler bör tillämpas främst då det inom kommunen
finns behov av att ha en planmässig hantering av grundvattenfrågorna inom nya områden som anläggs.
Värmepumpar
10 §
Enligt 17 § FMH är det förbjudet att utan anmälan till miljönämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kommunen får föreskriva att det i stället ska krävas tillstånd av nämnden för inrättande av
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sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av kommunen om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.
En förutsättning för att kommunen ska få föreskriva tillståndsplikt i stället för anmälningsplikt för inrättande av värmepumpar är att det behövs för att skydda människors
hälsa eller miljön. I en kommun eller inom delar av en kommun kan förhållandena
vara sådana att det - av miljö- och hälsoskyddsskäl - är olämpligt att inrätta en värmepumpsanläggning. Det kan t.ex. bero på att mark- och terrängförhållandena är olämpliga från hälsosskyddssynpunkt för en sådan anläggning. Ett annat skäl kan vara att det
i närheten av den inom det aktuella området finns dricksvattentäkter som riskerar att
förorenas. Genom att införa tillståndskrav blir det lättare för kommunen att förhindra
att sådana anläggningar kommer till stånd eller säkerställa att de utförs så att risker
elimineras.
Det är möjligt att föreskriva att tillståndsplikt ska gälla hela kommunen om det behövs
för att skydda människors hälsa eller miljön.
Om tillståndsplikt införs bör det dock ligga i linje med lagstiftarens intentioner att om
möjligt begränsa tillståndsplikten till sådana områden eller objekt som är särskilt
skyddsvärda. Om föreskrifterna begränsas till vissa områden ska de märkas ut på särskild kartbilaga.
Tidigare föreskriven obligatorisk anmälningsplikt avseende luftvärmepumpar(17 §
FMH) har tagits bort från och med den 1 mars 2002, se vidare nedan § 11.
För större anläggningar krävs tillstånd eller anmälan enligt 5 eller 21 §§ FMH. Verksamhetskod 40.110 avser anläggningar för en uttagen eller tillförd mängd av mer än
10 MW. Det kan anmärkas att tillstånd till vattenverksamhet inte krävs för utförande
av anläggningar för utvinning av värme om åtgärden inte avser vattentäkt (11 kap. 11
§ punkten 3 miljöbalken).
11 §
Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 10 i FMH och ger kommunen möjlighet att meddela föreskrifter om luftvärmepumpar. Luftvärmepumpar torde innefatta
både vad som kallas luft/luft och luft/vatten värmepumpar där skillnaden är vilket
internt värmesystem som fastigheten har. Inskränkningen till en- eller två-familjsfastigheter har tagits bort (SFS 2002:768) och föreskriften gäller generellt. Det är således
möjligt att införa anmälnings- eller tillståndsplikt för luftvärmepumpar om det behövs
för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i kommunen. Det är
vidare möjligt att föreskriva tillstånds- eller anmälningsplikt för hela kommunen om
det krävs för att skydda människors hälsa. Kommunen kan i stället för att kräva tillstånd kräva att en luftvärmepump inrättas eller används på visst sätt så att olägenhet
för människors hälsa inte uppkommer.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

16

94

Eldning
12 §
Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 6 i FMH och omfattar tillfälligt
förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden.
Möjligheten för kommunerna att reglera småskalig eldning infördes 1995. I prop.
1994/95:119 s. 17 utvecklar regeringen frågan om de möjligheter kommunen har att
inom vissa områden begränsa användningen av småskalig eldning. Beträffande direkteldade pannor, varav det stora flertalet är kombipannor, uttalar regeringen att kommunen bör kunna föreskriva att annan uppvärmningsform ska användas inom vissa belastade områden och under vissa tider.
Föreskrifterna måste vara tillfälliga och avse särskilt angivna områden, främst där
effekterna är påtagliga. Det kan t.ex. gälla dalgångar och områden med stora höjdskillnader mellan husen. Åtgärder i områden med daghem, servicehus och sjukhem
och liknande bör prioriteras.
Förbudet bör enligt förbundets uppfattning kunna utvidgas i tiden eller kompletteras så
att det även gäller helger på våren och hösten eller vid vissa vädertyper (inversion).
Förbudet får dock inte göras generellt, se vidare nedan.
Bestämmelsen hänvisade tidigare till Boverkets byggregler BFS (1998:38) som innehöll krav på standard för ”miljögodkända” pannor, mindre än 50 kW. Dessa krav för
installation inom tätort borde, enligt allmänna råd från Boverket, även användas inom
tätort på anläggningar som är större än 50 kW. Reglerna i BFS 1998:38 har ändrats
genom BFS 2011:26 med ändringar. I kap. 6:741 (BBR 19). I och med tidigare gällande BFS 2006:12 gäller samma regler för tätort och landsbygd och reglerna för utsläpp från fastbränsleeldade pannor har enligt därefter gällande byggregler i stort varit
oförändrade.
Regeringen uttalade i förarbetena (prop. 1994/95:119 s. 18) att vägande skäl talar emot
att kommunerna skulle få möjlighet att utfärda generella förbud mot småskalig eldning
med fasta bränslen i befintliga anläggningar. Regeringen framhöll i sammanhanget att
en möjlighet till förbud mot eldning i anläggningar som uppfyller kraven för miljögodkännande skulle innebära ett ingrepp mot den enskilde som inte står i rimlig proportion till den utsläppsminskning som skulle bli följden. Från rättssäkerhetssynpunkt
ansågs det inte rimligt att den som investerat i en miljögodkänd anläggning inte har
möjlighet att använda den. Bemyndigandet kom endast att omfatta tillfälliga förbud.
Förbud som träffar miljögodkända pannor som inte uppfyller kraven i BFS 2011:6 och
inte heller är försedd med ackumulatortank, bör - mot bakgrund av att det rör sig om
ett tillfälligt förbud - enligt förbundets uppfattning inte anses medföra någon obefogad
inskränkning i den enskildes frihet.
Utsläpp från s.k. trivseleldning kan ibland ge uppskov till problem för berörda grannar. I mer svårartade fall, t.ex. till följd av uppenbart olämplig eldningsteknik eller
felaktigt bränsle kan kommunen som tidigare enligt hälsoskyddslagen meddela förbud
i det enskilda fallet (prop. 1994/95:119. s. 18).
Precis som för övriga föreskrifter bör de tillkännages i god tid och de berörda områdena ska vara väl definierade. Det bör medges undantag från föreskrifterna i samband med strömavbrott och andra krissituationer.
Kommunerna har som framgår ovan möjlighet att meddela tillfälliga föreskrifter. Vad
som är att anse som ”tillfälligt” har varit oklart.
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Frågan berördes i någon mån av Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 januari
2011 i mål M 4771-10 (MÖD 2011:09). En kommun hade, med stöd av en lokal föreskrift, förbjudit en verksamhetsutövare att elda vissa slag av material i sin panna.
Föreskriften angav att ”all eldning av hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke eller spånskivor eller liknande material är förbjudet.” Skrivningen stämmer
överrens med vad som fram till 2002 angavs i Kommunförbundets underlag till lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Miljööverdomstolen upphävde
förbudet med motiveringen att kommunen vid fastställande av den lokala föreskriften
gått utöver bemyndigandet som kunde härledas från 40 § 6 punkten FMH. Föreskriften, som vare sig var begränsad i tid eller rum återspeglade inte heller – enligt domstolen – begränsningen till småskalig eldning i behörighetsregeln. Domstolen fann inte
heller något annat bemyndigande för kommunen att föreskriva på ett sådant sätt som
skett i den aktuella delen av föreskriften.
Den aktuella föreskriften torde ha baserats på en annan punkt, punkten 7, i 40 § första
stycket FMH, se vidare nedan § 13. Avgörandet klargör att föreskriften endast får
innehålla tillfälligt förbud inom särskilda områden, se vidare 13 § nedan.
13 §
Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 7 FMH och omfattar skötsel och
tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen. Det kan i vissa kommuner vara
aktuellt att ge ytterligare anvisningar. Detta kan innebära något om högsta fukthalt
samt att pellets och briketter som eldas bör uppfylla kraven i svensk standard.
För att nämnden ska kunna förvissa sig om att fastighetsägaren har haft underhåll på
pannan föreslår vi att dokumentation över sotning och underhåll ska sparas i fem år.
Fastighetsägaren bör kunna visa handlingarna om nämnden finner skäl för det. Något
föreläggande att förete handlingarna torde inte kunna grundas på denna föreskrift.
En föreskrift med totalt förbud att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material prövades i Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 januari 2011 i mål M 4771-10 (MÖD 2011:09). Se ovan under 12 §
om denna dom. Något klargörande i frågan vad som kan anses vara godtagbara skötselföreskrifter finns inte. Tidigare formulering i underlaget, som överensstämde med
den föreskrift som prövades i detta mål, ersattes 2002 med nuvarande skrivning. Restriktioner för förbränning av avfall kan vidare finnas i de lokala avfallsföreskrifterna.
Hänvisning bör i sådant fall göras. Vidare kan noteras Mark- och miljööverdomstolens
avgörande den 27 september 2007 i mål M 8206-06 (MÖD 2007:24) där bestämmelserna i 15 kap. miljöbalken ansågs ge en kommun lagligt stöd för att i sin renhållningsordning föreskriva förbud mot eldning med trädgårdsavfall.
Vi vill även erinra om bestämmelser i 15 kap. 18 § miljöbalken och 45 § avfallsförordningen (2011:927) avseende hantering av avfall. Tidigare avfallsförordning har
2011 ersatts av en ny förordning och bestämmelsen i 15 kap. 18 § miljöbalken har
ändrats. Bl.a. har uttrycket ”gräva ner” utmönstrats utan att någon ändring i sak är
avsedd.
Regeringen tillsatte sommaren 2011 en utredare (dir 2011:66) med uppdrag att göra en
översyn av avfallsområdet och då bl.a. se över ansvaret för omhändertagande av hushållens avfall. Utredningens förslag ska presenteras i 3 september 2012.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

18

96

14 §
Bemyndigandet finns i 40 § punkt 8 i FMH. Möjligheten att utfärda föreskrifter om
tillfälligt förbud mot eldning av löv m.m. infördes samtidigt som bemyndigandet om
tillfälligt förbud mot småskalig eldning. I motiven (prop. 1994/95:119 s. 18) uttalas att
utomhuseldning av löv, kvistar m.m. är olämpligt i tätortsmiljö, att röken ofta skapar
allvarliga problem för astmatiker och andra känsliga människor och att lokal kompostering är ett bättre alternativ än förbränning, varför kommunerna borde ges möjligheter att i viss omfattning meddela begränsningar även av sådan eldning inom planlagt
område.
Förbudet kan även formuleras så att det träffar torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras, vilken är i enlighet med avfallshierarkin, se avfallsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG). Det kan finnas skäl att uppmärksamma om
länsstyrelsen eller kommunen har meddelat föreskrifter om förbud helt eller delvis mot
eldning utomhus enligt 2 kap. 7 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789).
Tidigare gällande räddningstjänstförordning är upphävd.
Flera kommuner tillåter eldning endast under en eller två veckor på våren eller hösten,
t.ex. veckorna 17 och 40. Det får dock betraktas som oklart om sådant förbud kan
anses rymmas under begreppet ”tillfälligt”, se även under paragraf 13 hänvisat rättsfall.
Bränning av halm
15 §
Möjligheten att utförda lokala föreskrifter om halmbränning infördes i hälsoskyddsförordningen 1998 och bemyndigandet finns nu i 40 § första stycket punkten 9 FMH.
Förbudet kan enligt bemyndigandet endast omfatta åkermark.
Med halm menas strå, stjälk eller delar av blast. Restriktioner för bränning av gräs och
hö kan inte göras med stöd av detta bemyndigande.
Camping
16 §
Bemyndigandet finns i 40 § andra stycket FMH. Om det i kommunen förekommer
camping i betydande omfattning får kommunen meddela särskilda föreskrifter eller
förbjuda sådan verksamhet om det behövs för att hindra att olägenheter för människors
hälsa uppkommer. Inom vissa utsatta områden kan förhållandena vara sådana att totalförbud mot camping kan vara motiverat året runt om dessa förutsättningar är uppfyllda.
Som tidigare noterats gäller enligt 9 kap. 13 § att föreskrifter som meddelats till skydd
för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång för allmänheten
eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Campinganläggningar var
tidigare anmälningspliktiga enligt 38 § punkten 2 FMH (ändrad genom SFS
2010:953). Av 45 § punkten 5 FMH framgår nu i stället att kommunen, genom tillsyn,
ska ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a. campinganläggningar.
Gatumusik
§ 17
Bemyndigandet finns i 40 § tredje stycket FMH.
Enligt 14 § i tidigare gällande hälsoskyddslagen fick miljönämnden i särskilda fall
meddela de villkor som behövdes för att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet vid
viss verksamhet eller i samband med utnyttjande av en plats eller en lokal som allmänheten hade tillträde till. Bestämmelsen gav inte nämnden rätt att meddela
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generella föreskrifter i hälsoskyddshänseende, utan det skulle vara föreskrifter som i
ett enskilt fall behövdes för att föreskriva den begränsning av eller uppställa de krav
som kunde behövas ur hälsoskyddssynpunkt. Bestämmelsen var lämplig att använda i
de fall man i förväg ville ange villkoren för en viss verksamhet.
Någon direkt motsvarighet till 14 § hälsoskyddslagen har inte införts i miljöbalken. I
motiven till miljöbalken anför regeringen (prop. 1997/98:45 del II s. 117) att en
kommun kan ges rätt att meddela villkor som behövs för att hindra uppkomsten av
olägenhet för människors hälsa och för att undanröja sådan olägenhet vid viss verksamhet eller i samband med utnyttjande av en plats eller lokal som allmänheten har
tillträde till och som och att sådan rätt skulle kunna komma i fråga för att begränsa
gatumusik och andra liknande störningar på platser där den kan kunde ge upphov till
olägenhet för människors hälsa. Regeringen har bara i begränsad utsträckning utnyttjat
denna möjlighet, nämligen när det gäller att i ett enskilt fall meddela föreskrifter om
utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer. Detta innebär att kommunerna bara kan utfärda
sådana föreskrifter om utövande av gatumusik.
Fördelen med bestämmelsen är att villkoren för utövande av gatumusik kan bestämmas på förhand och ges tillämplighet gentemot alla tänkbara utövare av gatumusiken.
Om störande gatumusik flyttar mellan olika platser och det är angeläget att villkor kan
beslutas snabbare, kan det finnas skäl att fullmäktige uppdrar åt miljönämnden att
meddela erforderliga föreskrifter. Eftersom villkoren bara får meddelas i ”enskilda
fall” bedömer vi att det inte är fråga om sådana generella föreskrifter att beslutet måste
fattas av fullmäktige.
Ansökan och anmälan
§ 18
En ansökan eller anmälan till den kommunala nämnden ska vara skriftlig. För ansökans innehåll gäller vad som föreskrivs i 25 och 46 §§ FMH respektive 19 kap. 5 §
och 22 kap. 1 § miljöbalken.
Sanktioner
§ 19
Straffbestämmelserna i 29 kap. 4 § miljöbalken har ändrats sedan tidigare föreskrifter
utformades. Genom att 29 kap. 4 § som avser otillåten miljöverksamhet kopplas till
bestämmelser med stöd i bemyndigandet i 9 kap. 6 § miljöbalken innebär detta att
förprövningsmöjligheter (anmälnings- och tillståndsplikter) med stöd av andra bemyndiganden i balken inte längre är straffsanktionerade. De överväganden som gjorts
inför förändringen framgår av bl.a. av SOU 2004:37 s. 280 f. Enligt 29 kap. 9 § punkten 2 är överträdelse av föreskrifter om tomgångskörning och gatumusik straffsanktionerade på bötesnivå. Enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
som träder i kraft den 1 juli 2012 kan miljösanktionsavgift, liksom tidigare, dömas ut
vid överträdelser av 13 och 17 §§ FMH.
Dispens
§ 20
Även i tidigare underlag för lokala hälsoskyddsföreskrifter har en generell undantagsmöjlighet funnits med. För att möjliggöra en smidig tillämpning av de lokala föreskrifterna kan det för vissa fall vara lämpligt med en generell möjlighet att medge
undantag eller att bevilja dispens. Undantag eller dispens kan medges för begränsad
tid (16 kap. 2 § första stycket miljöbalken) och kan förenas med villkor (16 kap. 2 §
andra stycket miljöbalken).

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

20

98

Avgifter
21 §
Enligt miljöbalken får kommunerna ta ut avgift för sin prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken. Föreskrifter om
sådana avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Det kan vara lämpligt att i de lokala
föreskrifterna upplysa allmänheten om att ärenden eller handläggning som grundas på
föreskrifterna kan vara avgiftsbelagda. Det kan noteras att sedan 2011 gäller en ny
miljötillsynsförordning (SFS 2011:13).
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse
22 §
För tydlighets skull bör anges när föreskrifterna ska börja gälla. Som framhållits i de
inledande kommentarerna finns förslag på att kommunernas föreskrifter ska kungöras
genom meddelande på den kommunala anslagstavlan och hållas tillgängliga på kommunens webbplats (prop. 2011/12:149). De nya reglerna föreslås träda i kraft den
1 januari 2013.
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KOMMENTARER TILL BORTTAGNA BESTÄMMELSER
Hantering av mjölk
(8 §)
I 40 § första stycket punkten 4 FMH finns alltjämt bemyndigande att utfärda föreskrifter om hantering av mjölk, på vilken livsmedelslagen (2006:804) inte tillämpas.
Kommunerna har inte längre tillsyn över primärproducenterna. EU:s mjölkdirektiv
(Rådets direktiv 85/397/EEG av den 5 augusti 1985) ställer krav på hygien i de utrymmen där djuren vistas och mjölkas samt i de utrymmen där mjölken hanteras och
hantering av mjölk och mjölkningsutrustning. Statens Jordbruksverks föreskrift om
hygien och hälsa vid produktion av mjölk (SJVFS 1994:33) har upphört att gälla. Enligt uppgift från Jordbruksverket har föreskrifterna ersatts av branschkontroll.
Spridning av bekämpningsmedel (18 §)
Tidigare 14 kap. 19 § miljöbalken har upphävts genom SFS 2000:946. Tidigare skrivning innebar att kommunen fick besluta att dispens för spridning av kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly, över skogsmark
eller för behandling av enskilda trädstammar inte fick medges inom vissa områden av
kommunen.
Av 14 kap. 7 § miljöbalken andra stycket framgår nu att kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte får spridas över skogsmark eller användas för att behandla enskilda trädstammar. Enligt 14 kap. 9 § miljöbalken får dock den myndighet regeringen bestämmer i vissa fall medge dispens från
detta förbud. Dispens kan meddelas när det behövs för vetenskaplig prövning eller med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, spridningens inverkan på livsbetingelserna för växt- och djurlivet och andra allmänna intressen - inte rimligen
genom röjning med mekaniska metoder går att tillgodose kravet om återväxt av skog i
6 § skogsvårdslagen (1979:429). Dispenser meddelas av Skogsstyrelsen. Enligt
14 kap. 9 § tredje stycket miljöbalken får en dispens inte ges i ett område som har betydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolkningens trivsel eller något annat
kommunalt intresse om kommunen motsätter sig det. Innan dispensfrågan avgörs ska
kommunen således ges tillfälle att yttra sig. Enligt Skogsstyrelsen är denna typ av
ärenden sällan förekommande.
Enligt 11 § i NFS 1997:2 krävs skriftlig anmälan till den eller de kommunala nämnder
som utför uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet av den som ska sprida bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning och områden större än 1 000 m2 där
allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. Bestämmelserna i 12 och
13 §§ i NFS 1997:2 reglerar vad som gäller för sådan anmälan, bl.a. avseende
information. Enligt 14 § i föreskriften (1997:2) får bekämpningsmedel inte användas
yrkesmässigt utan tillstånd från kommunal nämnd med ansvar för dessa frågor i
särskilda fall; närmare bestämt på tomtmark vid flerfamiljshus, på gårdar till förskolor
och skolor eller allmänna lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt eller vid
planerings eller anläggningsarbeten. Bekämpningsmedel får vidare inte spridas på
naturbetesmarker eller ängar (15 §). Förutsättningar för undantag m.m. finns i
16-18 §§ av NFS 1997:2.
Bränslen
20 §
Möjligheten att i 5 § förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle meddela föreskrifter om förbränning av bränsle enligt 14 kap. 21 § miljöbalken finns inte kvar.
Denna möjlighet försvann under år 2000.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2016-04-28

§ 93
Medborgarförslag om att Luleå borde ha ett pariserhjul
Ärendenr 2015/1850-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-26, § 232, att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens
förslag.
Pernilla Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att ett pariserhjul
placeras i Luleå. Pariserhjulet skulle kunna placeras på hamnplanen i södra
hamn, alternativt i norra hamn. Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan
och instämmer i att Luleå kan vara i behov av en attraktion som lockar många
besökare. Men vi kan konstatera att det finns behov av ett stort antal åkande
för att det ska motivera de investerings- och driftkostnader som krävs.
Fundament och placering kräver dessutom ett stort utrymme som idag inte
finns i södra eller norra hamn ifall även andra aktiviter ska få plats.

Beskrivning av ärendet
Exempel på pariserhjul i Sverige; Göteborg, Lisebergshjulet, 60 meter, Ölands
djurpark, 34 m, Halmstad Äventyrsland, 26 meter. Lisebergshjulet (eller
tidigare Göteborgshjulet) är ett pariserhjul i Göteborg som invigdes första
gången den 22 maj 2010, samma dag som Göteborgsvarvet. Hjulet hette från
början Göteborgshjulet och stod tidigare på Kanaltorget mellan
Göteborgsoperan och shoppingcentret Nordstan men flyttades under våren
2012 till Liseberg.
I samband med nypremiären skrev - Vårt Göteborg ”Liseberg, som betalade 49
miljoner kronor för hjulet, hoppas att det nu kommer att bli lönsamt för staden. Det har
det inte varit hittills. På torsdagen, 37 dagar innan hjulet stängs, pekar prognosen på
160 000 gäster under 2011. Det innebär totalt, för de knappa två åren som hjulet stått
vid Lilla Bommen, att 340 000 personer åkt med hjulet. Vid invigningen i maj 2010
hoppades de ansvariga cheferna, Leif Nilsson på Göteborg & Co och Mats Wedin på
Liseberg, att hjulet skulle gå med överskott. Man räknade då med 210 000 gäster per år.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Så blev det alltså inte. Det betyder att Göteborgshjulet som stadsprojekt kommer att ge
ett underskott på närmare sex miljoner kronor 2011. Det fördelas lika mellan Göteborg
& Co och Liseberg, som alltså äger hjulet”.
Stadsbyggnadsförvaltningen ser i denna jämförelse (ovan) att förslag på ett
pariserhjul medför höga investerings- och driftkostnader och tar stort
utrymme på den plats det placeras i förhållande till den attraktionskraft det
ger. I exemplet Göteborg räknar de med ca 120 kr per gäst i intäkter eller ca 25
miljoner kronor per år vägt mot de kostnader som deras drift- och investering
utgör. Om vi halverar Göteborgs investering dvs räknat på ett 30 meter stort
pariserhjul kostnad ca 25 miljoner, krävs det ca 100 000 åk per år eller räknat
på en säsong 6 månader ca 650 åk per dag för att det ska balansera
ekonomiskt.
Stadsbyggnadsförvaltningens bedömning är att förslaget med ett Pariserhjul i
Luleå skulle medföra väldigt höga kommunala kostnader, och att det i
förhållande till andra nödvändiga investeringar av denna karaktär,
exempelvis upprustning av Stadsparken och uppförande av ett café i parken,
prioriteras först.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse 2016-03-04
Beslut KF 2015-10-26, § 232
Medborgarförslag om att Luleå borde ha ett pariserhjul (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 232
Medborgarförslag om att Luleå borde ha ett pariserhjul
Ärendenr 2015/1360-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Pernilla Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att ett pariserhjul
placeras i Luleå. Pariserhjulet skulle kunna placeras på hamnplanen i södra
hamn, alternativt i norra hamn.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Pernilla Andersson

Beslutet skickas till
Pernilla Andersson
Kommunstyrelsen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Medborgarförslag om åtgärder på Mjölkuddsbanken
Ärendenr 2016/224-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
avslå medborgarförslaget, med hänvisning till utvecklingsplan Centrum.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-01-25, § 21, att medborgarförslaget
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan
remiterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget, med hänvisning till
utvecklingsplan Centrum. Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens
förslag.
Kerstin Nilzon föreslår ett antal åtgärder längs Mjölkuddsbanken i syfte att
integrera Mjölkudden med centrala staden. Bland annat föreslår Nilzon att en
björkallé planteras samt ett antal trafikåtgärder för de olika trafikslagen
Förslagställaren berör många frågor som tidigare lyfts upp och finns
beskrivna i kommunens översiktsplan och dess program vad gäller trafik,
bebyggelse och målsättningar för planering av centrum, Mjölkuddsbanken/
Bodenvägens infart, Röda havet/Skutviken och Munkeberg Strand. Under
2016 pågår ett arbete att analysera och konkretisera målsättningar i
utvecklingsplan Centrum där liknande förslag och mål lyfts i dialog.
Stadsbyggnadsförvaltningen förslag är att avslå medborgarförslaget och väga
in önskemål och synpunkter i det fortsatta arbetet med utvecklingsplan
Centrum.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-04-06
Medborgarförslag från Kerstin Nilzon (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Medborgarförslag om åtgärder på Mjölkuddsbanken
Ärendenr 2015/1708-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Nilzon föreslår ett antal åtgärder längs Mjölkuddsbanken i syfte att
integrera Mjölkudden med centrala staden. Bland annat föreslår Nilzon att en
björkallé planteras samt ett antal trafikåtgärder för de olika trafikslagen.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Kerstin Nilzon

Beslutet skickas till
Kerstin Nilzon
Kommunstyrelsen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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§ 106
Medborgarförslag om att rensa stränderna runt Luleå på sly
och självsådda träd
Ärendenr 2015/1164-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25, §128 att överlämna
medborgarförslaget till stadsbyggnadsförvaltningen för beredning.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet
föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Mona Berglund har lämnat in ett medborgarförslag om att rensa stränderna
runt Luleå på sly och självsådda träd. Förslagsställaren tycker att Luleå kunde
sköta sina stränder på ett bättre sätt.
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med skötselåtgärder i den
tätortsnära naturen. Prioritering av vilka områden som skall åtgärdas görs
löpande.
Områden runt vatten är en viktig miljö för människors upplevelser i den
tätortsnära naturen. Zonen där vatten möter land är också en miljö många
andra arter använder för sin fortlevnad. Luleå kommun vill att människor
skall få fina upplevelser i sin närmiljö, men värnar också den biologiska
mångfalden. Därför är det ibland en svår avvägning att avgöra vilka områden
som skall lämnas orörda och vilka som skall röjas.
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar sedan en tid tillbaka med att kartlägga
behov samt tydliggöra kriterier för skötsel av naturmarken. En nyligen
genomförd åtgärdsinventering, samt tidigare utförda inventeringar, både vad
det gäller sociala värden samt biologiska värden, är en bra grund för de
prioriteringar som måste göras. Detta arbete kommer att utmynna i en
långsiktig skötselplan. Planen väntas kunna tillämpas från och med
sommaren 2017.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sommararbetande skolungdomar används redan i den mån den resursen
finns tillgänglig. Att använda frivilliga pensionärer eller människor som
väntar svar om uppehållstillstånd bedömer Stadsbyggnadsförvaltningen inte
vara möjligt.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2016-04-13
Medborgarförslag (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 128
Medborgarförslag om att rensa stränderna runt Luleå på sly
och självsådda träd
Ärendenr 2015/525-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till stadsbyggnadsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Mona Berglund har lämnat in ett medborgarförslag om att gång- och
cykelvägar runt Luleå centrum rensas från sly genom att anlita
sommararbetande ungdomar, frivilliga pensionärer m.fl. Ett förslag till
finansiering kan vara en kommunal hundskatt.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Mona Berglund

Beslutet skickas till
Mona Berglund
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 105
Medborgarförslag om gratis parkering på Gültzaudden
Ärendenr 2015/1168-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-25 § 131 att överlämna
medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämnden för beredning.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. Arbetsutskottet
föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Johanna Häggström har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen
ska subventionera parkeringskostnader i Luleå centrum för boende på
landsbygden. Häggström skriver att Luleås enda kvarvarande gratisparkering
på Gültzauudden avgiftsbeläggs, vilket innebär ökade kostnader för boende
på landsbygden som arbetar i centrum och som inte har andra alternativ än att
åka bil till arbetet. Johanna Häggström föreslår att kommunen erbjuder
boende på landsbygden som inte har annat alternativ än att ta bilen till arbetet
ett månads- eller årskort för det pris det kostar att hyra en parkeringsplats i
centrum, eller annan lösning för att inte öka denna grupps kostnader.
Kommunens allmänna parkeringsplatser är till för besökande till centrum. För
att de allmänna parkeringsplatserna inte ska vara upptagna hela dagarna av
dem som bor eller arbetar så har parkeringsavgift införts på nästan alla Pplatser i centrum. Parkering för boende och arbetande i centrum ska istället
tillhandahållas av fastighetsägaren till bostäderna respektive arbetsplatserna.
Kommunen får inte reservera de allmänna P-platserna för företag eller
privatpersoner, ej heller ha olika avgifter för olika personer. Det finns dock
möjlighet för privatpersoner och företag att köpa ett årskort som kan
användas som alternativ till att varje dag betala avgift i P-automat på
kommunens avgiftsbelagda allmänna P-platser. I dagsläget innebär kostnaden
för detta årskort knappt 450 kr per månad (inkl moms) för att parkera i Luleå
centrum. Årskortet kan beställas via kommunens hemsida.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2016-04-12
Medborgarförslag från Johanna Häggström (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 131
Medborgarförslag om gratis parkering på Gültzaudden
Ärendenr 2015/563-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till stadsbyggnadsnämnden för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Johanna Häggström har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen
subventionerar parkeringskostnaderna på Gültzauudden för boende på
landsbygden. Luleås enda kvarvarande gratisparkering planerar man
avgiftsbelägga, vilket innebär ökade kostnader för boende på landsbygden
som arbetar i centrum och som inte har andra alternativ än att åka bil till
arbetet. Johanna Häggström föreslår att kommunen erbjuder boende på
landsbygden som inte har annat alternativ än att ta bilen till arbetet ett
månads- eller årskort för det pris det kostar att hyra en parkeringsplats i
centrum, eller annan lösning för att inte öka denna grupps kostnader
ytterligare.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Johanna Häggström

Beslutet skickas till
Johanna Häggström
Stadsbyggnadsnämnden

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Förslag till remissvar Plats för fler som bygger mer, SOU
2016:105
Ärendenr 2016/491-1.2.3.7

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande som svar på remissen
Plats för fler som bygger mer (SOU 2015/105).

Sammanfattning av ärendet
Näringsdepartementet har gett Luleå kommun möjlighet att yttra sig över
Byggkonkurrensutredningens betänkande Plats för fler som bygger mer, SOU
2015:105, (N2016/00206/PUB). Utredningens uppdrag har varit att undersöka
förutsättningar för en bättre konkurrens, så att utbudet av nya bostäder
långsiktigt kan anpassas till efterfrågan och vid behov föreslå åtgärder som
kan förbättra konkurrensen. I utredningen beskrivs kortfattat
bostadsbyggandet i Sverige, byggmarknadens struktur och konkurrens samt
offentliga upphandlingar och metoder att förbättra konkurrensen vid dessa.

Beskrivning av ärendet
Utredningens uppdrag har varit att undersöka förutsättningar för en bättre
konkurrens så att utbudet av nya bostäder långsiktigt kan anpassas till
efterfrågan, och vid behov föreslå åtgärder som kan förbättra konkurrensen. I
uppdraget ingick att undersöka anbudskonkurrensen vid offentlig
upphandling av bostadsbyggande och inslaget av utländska aktörer.
Utredningen har analyserat hur vertikal och horisontell integration samt
andra ägarsamband påverkar konkurrensen i byggsektorn och undersökt
möjligheterna att förbättra konkurrensen inom bostadsbyggandet. En uppgift
har också varit att undersöka om det finns finansiella restriktioner vid
bostadsbyggande och varför de statliga kreditgarantierna inte används.
Utredningen har även undersökt de svenska förhållandena inom de områden
som direktiven pekar ut med ett antal nordiska och europeiska länder.
I utredningen görs en kortfattad sammanfattning av varje kapitel vilka
sammanställts i en bilaga till ärendet. Två konkreta förslag läggs av
betänkandet:
1. Regeringen bör ge en myndighet till uppgift att samla in
upphandlingsstatistik över grundläggande faktorer som antal anbud, vilka
som lämnade anbud och till vilka priser för att öka transparensen på
marknaden och därmed konkurrensen. Upphandlingsmyndigheten bör ges i
uppdrag att se över behovet av upphandlingsstöd för bostadsbyggande.

121

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Göran Gabrielson

2016-05-15

2 (3)
Ärendenr
2016/491-1.2.3.7

2. Regeringen bör ta initiativ till en nationell strategi i syfte att möjliggöra att
”typgodkända” flerbostadshus kan byggas i hela landet.
Luleå kommun anser att bägge förslagen kan bidra till att ge bättre
förutsättningar för ökad konkurrens vid upphandlingar men att fler åtgärder
måste till. Förslaget med ”typhus” kan medföra lägre kvalitet och ett
segregerat boende. En svårighet i utredningen är att då uppdraget begränsas
till konkurrensfrågor saknas diskussion om kvalitet i bostadsproduktionen.
Nedan ges kommentarer på några av de bedömningar betänkandet gör.
4. Byggmarknadens struktur och utveckling
Luleå kommun delar utredningens bedömning att rabatter och bonusar gör
pristransparensen på byggmaterial är bristfällig. Den prisökning som sker på
byggmaterial i Sverige motverkas möjligen av att de stora byggföretagen ökar
sina inköp utomlands.
7.1 Offentlig upphandling av bostadsbyggande
Luleå kommun är tveksam till att höga kostnader för att delta i offentliga
upphandlingar av bostadsbyggande avskräcker nya anbudsgivare. Däremot
kan bristande kunskap om upphandlingsprocessen göra att en potentiell
anbudsgivare avstår.
7.2 Allmännyttans upphandlingar och konkurrens
Utredningen konstaterar att tre rikstäckande entreprenörer vinner 40 % av
allmännyttans upphandlingar men att flera lokala aktörer är framgångsrika
och de senares samlade omsättning är i nivå med de tre stora företagens.
Utredningen bedömer att enklare förfrågningsunderlag, delade entreprenader
eller kombinatorisk upphandling kan få fler små och medelstora företag att
delta vid upphandlingar.
Dessa upphandlingar kräver mycket hög kompetens och välutvecklad och
aktiv organisation hos beställaren, annars är det risk för höga följdkostnader.
Denna kompetens kan möjligen finnas hos enskilda större kommunala
upphandlare.
9.2.5 Byggbar mark som inte bebyggs
Luleå kommun instämmer i att kommuner ska ställa villkor på byggherren för
att säkerställa att mark bebyggs inom rimlig tid. Nya markanvisningar ska
kopplas till krav på byggnation och krav på att redan befintliga byggrätter
utnyttjas. Då attraktiv mark anvisas bör huvudregeln vara ett det ska ske i
konkurrens.
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9.6.2 Långa plan- och byggprocesser och väntetider
Utredningen pekar på att begränsad plankapacitet på plankontoren begränsar
tillgången på byggbar mark men att begränsningen kan minskas genom att
kapacitetet tillförs plankontoren, genom att utnyttja extern plankapacitet eller
genom minskad detaljeringsgrad och mer enhetliga krav.
Luleå kommun instämmer i att både utökad kapacitet på plankontoren och
mer upphandlad plankompetens bör användas som vägar för att öka
plankapaciteten. Däremot ser kommunen en viss farhåga i att minska
detaljeringsgraden och införa mer enhetliga krav då detta kan medföra lägre
kvalitet i de bostäder och bostadsområden som ska utvecklas.
9.6.3 Från reaktiv till proaktiv planläggning
Utredningen bedömer att ett proaktivt planarbete där färdiga detaljplaner och
byggrätter tas fram som kan bebyggas av såväl stora som mindre byggherrar
kan bidra till att öka konkurrensen och bostadsbyggandet.
Att kommunen utarbetar detaljplaner för mindre områden och sedan
möjliggör för fler byggherrar att tävla om projektet kan gynna små
byggföretag. Risken är dock stor att detaljplaner som tagits fram utan
medverkan av en byggherre kan medföra att detaljplanen måste göras om
innan den kan genomföras.
Luleå kommun lämnar ovanstående som svar på Byggkonkurrenskommitténs
betänkande Plats för fler som bygger mer, 2016:105 (N2016/00206/PUP).

Beslutsunderlag




Betänkande Plats för fler som bygger mer (SOU 2015:105).
Tjänsteskrivelse, Förslag till remissvar Plats för fler som bygger mer, Luleå
kommun N201600206PUB.
Bilaga 1, sammanställning bedömningar och förslag.

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsbyggnadskontoret
Beslutet skickas till
Näringsdepartementet: n.registrator@regeringskansliet.se
elvira.shakirova@regeringslansliet.se
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Remiss Plats för fler som bygger, SOU 2015:105
Sammanställning av betänkandets bedömningar och förslag

2 Bostadsbyggandet i Sverige
2.10 Slutsatser
Bedömning: Över tid har bostadsbyggandet präglats av ökade byggkostnader och låg
produktivitetsutveckling. En bidragande orsak är att byggbranschen är fragmenterad vilket
både gör branschen projektorienterad och försämrar konkurrensförutsättningarna.

3 Konkurrens och bostadsbyggande
3.7 Slutsatser
Konkurrens påverkar bostadsbyggande. På en koncentrerad marknad finns exempelvis
incitament att begränsa utbudet. Möjligheten att göra detta beror på inträdeshindren till
marknaden och här är tillgången på kommersiellt intressant byggbar mark central. Sådan
mark är en knapp resurs och utbudet begränsas av olika regleringar och plankapaciteten.
Den senare kan ökas med ökade resurser, antingen inom plankontoret eller genom att i
större utsträckning delegera planarbete till byggherrar, eller genom sänkta krav på
exempelvis detaljeringsgrad, Eftersom det kan finnas incitament att begränsa utbudet av
nybyggnation, och andra skäl att vänta och se, kan marktilldelning behöva förenas med krav
på byggnation inom viss tid. Om anvisad mark kan återlämnas utan kostnad kan markpriset
drivas upp vid anbudstävlingar och öka risken för att inget byggs om prisökningen på
bostäder avtar.

4 Byggmarknadens struktur och
utveckling
4.7 Slutsatser
Bedömning: Marknadskoncentrationen har minskat i byggentreprenörsledet men är
fortfarande hög inom specifika byggled. Pristransparensen avseende byggmaterial är
bristfällig. Konsumenter och mindre företag i ROT-sektorn, som står för stor del av den
ökade efterfrågan på byggmaterial, har begränsad köparmakt.

5 Bostadsbyggandets organisation
5.7 Slutsatser
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Bedömning: Byggherrens upphandling och val av entreprenadform ger förutsättningarna
för konkurrens. Allmännyttans upphandling av bostadsbyggande är en viktig del av
byggandet av hyresrätter och konkurrensförutsättningarna vid dessa upphandlingar är
viktiga för konkurrensen.

7 Offentlig upphandling och konkurrens
7.1 Offentlig upphandling av bostadsbyggande
Bedömning: Höga kostnader för att delta i offentliga upphandlingar av bostadsbyggande
kan avskräcka nya anbudsgivare från att delta och gynnar därmed etablerade aktörer.

7.2 Allmännyttans upphandlingar och konkurrens
Bedömning: Relativt många upphandlingar har få anbudsgivare vilket indikerar att
anbudskonkurrensen kan förbättras.
Bedömning: Tre rikstäckande byggentreprenörer vinner tillsammans omkring 40 procent av
allmännyttans upphandlingar.
Bedömning: Flera lokala aktörer vinner upphandlingar i konkurrens med rikstäckande
byggentreprenörer. Den samlade omsättningen är i nivå med de tre stora företagens.
Bedömning: Det förekommer mycket få utländska anbud vid allmännyttans upphandlingar.
De försök som har gjorts för att locka utländska aktörer som inte är etablerade i Sverige har
inte gett något resultat.
Bedömning: Stora byggentreprenörer har en konkurrensfördel vid totalentreprenader, som
är den dominerande entreprenadformen vid allmännyttans upphandlingar.
Bedömning: Relativt få mindre företag vinner offentliga upphandlingar av
bostadsbyggande.
Bedömning: Åtgärder som enklare förfrågningsunderlag, delade entreprenader eller
kombinatorisk upphandling kan få fler små och medelstora företag att delta vid
upphandlingar.
Bedömning: Ramavtalsupphandlingar av typhus kan sänka byggkostnaderna, vilket visas
av SABO:s upphandlingar av Kombohus.
Bedömning: Hög lönsamhet och efterfrågan i andra marknadssegment kan minska
deltagandet i allmännyttans upphandlingar. Högt kapacitetsutnyttjande kan därför försvaga
konkurrensen. Koordination och tidsmässig planering kan vara viktigt för att säkerställa en
fungerande anbudskonkurrens.
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7.3 Varför är den utländska konkurrensen begränsad?
Bedömning: Enbart företag etablerade i Sverige har lämnat anbud vid allmännyttans
upphandlingar. För att kunna få in anbud från utländska företag är det viktigt att minska de
etableringshinder som finns i Sverige.

7.4 Kommunala särkrav kan begränsa konkurrensen
Bedömning: Kommunala särkrav kan öka byggkostnaderna och försämra
anbudskonkurrensen.

7.6 Slutsatser
Kommuner
Bedömning: Samverkan, i ramavtal avseende typhus och volymer, eller mellan kommuner,
kan skapa skaleffekter, pressa byggkostnader och öppna upp för utländsk konkurrens.
Kommuner som ägare, markägare och ansvarig för planering bör främja detta och, som
ägare till allmännyttiga bostadsföretag, undvika tekniska särkrav på bostadsprojekt av
konkurrensskäl.
Allmännyttiga bostadsföretag
Bedömning: Entreprenad- och upphandlingsformer kan utvecklasför att öka möjligheterna
för SME att konkurrera, exempelvis genom kombinatorisk upphandling.
Regeringen
Förslag: En myndighet bör få till uppgift att samla in upphandlingsstatistik över
grundläggande faktorer som antal anbud, vilka som lämnade anbud och till vilka priser kan
öka transparensen på marknaden och därmed konkurrensen. Upphandlingsmyndigheten
bör ges i uppdrag att se över behovet av upphandlingsstöd för bostadsbyggande.

8 Ägarsambandens betydelse för konkurrensen
8.2.3 Utredningens bedömning av horisontell integration
Bedömning: Koncentrationsgraden i flera byggled är relativt låg, men det finns undantag.
Koncentrationsgraden är hög inom vissa strategiska insatsvaror och inom projektutveckling
av bostadsrätter.

8.2.7 Utredningens bedömning av ägarsfärer
Bedömning: Tre av de fyra byggentreprenadkoncernerna kontrolleras helt eller delvis av
olika ägarsfärer.

8.3.5 Sammanfattning ägarsamband och konkurrens
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Bedömning: Konkurrensbegränsningar till följd av vertikal integration och vertikal
avskärmning, samt ägarsfärer förefaller vara begränsade.

8.4 Slutsatser
Bedömning: Marknadskoncentrationen inom flertalet byggled är låg, undantaget
projektutveckling av bostadsrätter och vissa strategiska insatsvaror. Det senare kan ge lägre
konkurrenstryck och högre priser på byggmaterial. Utredningen har inte funnit indikationer
på avskärmning av insatsvaror eller konkurrensbegränsningar till följd av vertikal
integration. Det finns heller inga tecken på konkurrensproblem betingade av bakomliggande
ägande i form av ägarsfärer.

9 Utveckling av konkurrensen – strategier och byggbar mark
9.2.2 Lönsamhet i olika segment
Bedömning: Stark efterfrågan tenderar att driva upp byggkostnader och minska
lönsamheten i att bygga för konsumenter med lägre betalningsvilja.

9.2.3 Vertikal integration mellan projektutveckling och
entreprenadverksamhet
Bedömning: Den vertikala integrationen har ökat mellan projektutveckling och
entreprenadverksamhet. Integrationen mellan projektutveckling och entreprenadverksamhet
har ökat genom att byggherrarna i allt högre grad bygger i egen regi. Byggherrarnas
utvecklings- och byggprocess har blivit mer sammanhållen. Ett och samma företag anskaffar
mark, ordnar detaljplanering (i samverkan med kommunen), bygger i egen regi och upplåter
fastigheten till en bostadsrättsförening.

9.2.4 Byggherrars markägande kan påverka konkurrensen
Bedömning: Stora byggherrar behöver en markportfölj för ett jämnt kapacitetsutnyttjande
men en sådan kan också användas strategiskt och begränsa nybyggnation.

9.2.5 Byggbar mark som inte bebyggs
Bedömning: För att säkerställa att mark bebyggs inom rimlig tid kan kommuner ställa
villkor på byggherren. Nya markanvisningar kan kopplas till krav på byggnation och krav
på att redan befintliga byggrätter utnyttjas.

9.3 Tillgång på produktionsresurser
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Bedömning: Konkurrenssituationen vid bostadsbyggande påverkas av resursbehov och
konkurrensförutsättningar i andra delsektorer av byggmarknaden. Etablering av utländska
aktörer med egna resurser inom infrastrukturbyggandet kan bidra till ökad konkurrens i
bostadsbyggandet på lång sikt.

9.4 Byggbar mark, konkurrens och bostadsbyggande
Bedömning: Brist på byggbar mark är ett avgörande hinder för förbättrad konkurrens och
ett ökat bostadsbyggande.

9.4.1 Kommunal mark och konkurrens
Bedömning: Kommunernas markpolitik och markanvisningar spelar en alltmer central roll
för bostadsbyggandet.

9.4.2 Kommunala krav vid markanvisning
Bedömning: Att ställa krav som bara kan uppfyllas av vissa aktörer hämmar konkurrensen
och motverkar industriella byggmetoder. Det förekommer fortfarande kommunala särkrav
på byggnaders tekniska egenskaper trots förbud.

9.4.3 Storleken på markanvisningar och planer
Bedömning: Stora markanvisningar och ett stort planinnehåll kan främja effektivitet men
riskerar samtidigt att begränsa konkurrensen.

9.5 Markpolitik och konkurrens
Bedömning: För bättre konkurrens och ett ökat bostadsbyggande är det nödvändigt att öka
tillgången på byggbar mark och att den är tillgänglig på likvärdiga villkor.
9.6.1 Detaljplaner och konkurrens
Bedömning: Detaljerade och oflexibla detaljplaner bidrar till att förlänga planarbetet, öka
osäkerheten och minska bostadsbyggandet.

9.6.2 Långa plan- och byggprocesser och väntetider
Bedömning: Plankapacitet begränsar tillgången på byggbar mark. Begränsningen kan
minskas genom att kapacitetet tillförs plankontoren, genom att utnyttja extern plankapacitet
eller genom minskad detaljeringsgrad och mer enhetliga krav. Det finns anledning att
närmare analysera de kommunala avgifterna för planarbeten då de kan ge svaga incitament
till effektivitet.

9.6.3 Från reaktiv till proaktiv planläggning
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Bedömning: Ett proaktivt planarbete där färdiga detaljplaner och byggrätter tas fram som
kan bebyggas av såväl stora som mindre byggherrar kan bidra till att öka konkurrensen och
bostadsbyggandet.

9.7 Digitalisering av planprocessen
Bedömning: Regeringen bör stödja utvecklingen mot en digital planprocess. Boverket kan
ges i uppdrag att utfärda föreskrifter för planbestämmelser och planhandlingar och ges
begreppsansvar för de avsnitt i PBL som omfattar detaljplaner.

9.8 Slutdiskussion
Bedömning: Bostadsbyggande är i dag underordnat andra samhällsintressen. Plan- och
markanvisningsprocesserna skapar etableringshinder och styr inte mot värdeskapande
genom en väl fungerande konkurrens. För att byggnader ska kunna upphandlas som kan
byggas i hela landet krävs en högre grad av enhetlighet och transparens. Därigenom kan det
skapas förutsättningar för skalfördelar och sänkta produktionskostnader.
Förslag: Regeringen bör ta initiativ till en nationell strategi i syfte att möjliggöra att
”typgodkända” flerbostadshus kan byggas i hela landet.

10 Finansiering av bostadsbyggande
10.5 Slutsatser
Bedömning: Kreditrestriktioner utgör för närvarande inget direkt hinder för
bostadsbyggandet. Efterfrågan på de statliga garantierna har varit låg men dessa kan vara
värdefulla för små och nystartade företag, särskilt i tider med ekonomisk osäkerhet.

11 Internationella erfarenheter
11.6 Slutsatser
Bedömning: Flera länder har initierat program och strategier för att hantera liknande
problem i bostadsbyggandet som vi har i Sverige. Det är viktigt för svenskt vidkommande
att följa denna utveckling.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-05-24
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2016/379-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande gällande finansiering av BC
Luleås projekt för ett utvecklande och inkluderande
samhällsklimat - Fair Arena
Ärendenr 2016/379-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 200 tkr till
projektet Fair Arena.
2. Medel anvisas från anslaget för kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
BC Luleå ansöker om 200 tkr till finansiering av projektet Fair Arena. BC Luleå
vill bidra till ett utvecklande och inkluderande samhällsklimat genom att
bedriva ett projekt om normer, normbreddning, attityder och hälsa hos
ungdomar, framför allt pojkar. Projektet ska arbeta med två huvudspår:
machonorm bland pojkar samt hälsa/livsstil. I projektet nyttjas basketprofiler
som förebilder för att inspirera unga till personlig utveckling, bra värderingar
och ett hälsosamt liv. Dessutom nyttjas idrottens kraft att förena och engagera
ungdomar från olika bakgrunder. BC Luleås projektledare leder workshopar
och lagets spelare finns med som bollplank och förebilder. Workshoparna
arrangeras i nära samverkan med idrottsklubbar, ungdomsgårdar m fl. Att
utveckla samarbetet mellan idrottsföreningar på olika nivåer och inom olika
sporter är en viktig arbetsuppgift i projektet.
Projektet pågår 2016-2018 och kostar totalt 1 260 tkr. Finansiering söks från
bland andra landstinget (200 tkr), länsstyrelsen (200 tkr), Luleå kommun
(200 tkr), Bodens kommun (100 tkr), Gällivare kommun (100 tkr), Jokkmokks
kommun (100 tkr).
Tillväxtkontoret välkomnar initiativet från BC Luleå att bidra att främja ett
utvecklande och inkluderande samhällsklimat bland unga och föreslår att
ansökan bifalls.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av projektet Fair Arena, bilaga
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-05-24
Håkan Wiklund

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
BC Luleå
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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2 (2)
Ärendenr
2016/379-2.4.3.3

Uppdaterad projektplan 2016-03-09

BC Luleås projekt för ett utvecklande och inkluderande
samhällsklimat – Fair Arena
Sammanfattning
BC Luleå vill bidra till ett utvecklande och inkluderande samhällsklimat genom att bedriva ett
projekt om normer, normbreddning, attityder och hälsa hos ungdomar, framför allt pojkar.
Projektet ska arbeta med två huvudspår: machonorm bland pojkar samt hälsa/livsstil.
Vi vill nyttja våra basketprofiler som förebilder för att inspirera unga till personlig utveckling,
bra värderingar och ett hälsosamt liv. Vi vill också nyttja idrottens kraft att förena och
engagera ungdomar från olika bakgrunder.
Vi ska använda en beprövad workshopmetod, Machofabriken, för att sprida kunskap och
starta dialoger i ungdomsgrupper i nära samverkan med idrottsföreningar och
fritidshem/ungdomsgårdar. BC Luleås projektledare leder workshoparna och lagets spelare
finns med som bollplank och förebilder.
Workshoparna arrangeras i nära samverkan med idrottsklubbar, ungdomsgårdar m fl. Att
utveckla samarbetet mellan idrottsföreningar på olika nivåer och inom olika sporter är en
viktig arbetsuppgift i projektet. Alla har att vinna på ett sådant samarbete men för att det
ska hända krävs det fotarbete, engagemang och nätverkande dialog.
Problembeskrivning
Pojkar är överordnad norm och riskerar att åsidosättas när jämställdhet och genusfrågor
behandlas. Vi ser ett problem i att det bland många pojkar finns en osund machonorm och
en riskfylld livsstil. Det handlar om att lösa problem med våld, mobba, dricka alkohol,
använda droger, missköta skolan och ha en dålig kvinnosyn. Många pojkar riskerar
utanförskap. Även små insatser kan betyda livsavgörande skillnad om de sätts in tidigt.
Främlingsfientligheten är ett problem och det som börjar med misstänksamhet och rädsla
blir hat och hatbrott. Många av de ensamkommande ungdomarna är pojkar som vill komma
in i samhället och få svenskfödda vänner. Idrotten är en kraftfull resurs där människor möts
och lär känna varandra på ett sätt som överbryggar rädsla och skapar vänskap. Idrotten kan
vara den dörr som öppnas till det svenska samhället och som gör att fler känner sig
inkluderade och integrerade. I föreningsverksamhet finns tillfälle till möten och samtal som
också handlar om personlig utveckling, om normer och normbreddning: om att själv bli, och
låta andra vara, sitt största och bästa jag.
Metoden
Workshopmetoden kallas Machofabriken. Machofabriken är ett kreativt redskap för att
arbeta med jämställdhet och normbreddning med unga från ungefär 13 år och uppåt.
Materialet består av filmer, diskussionsunderlag och interaktiva övningar som ger en
spännande och normkritisk resa. Att arbeta med Machofabriken väcker många nya tankar
och inspirerar till en process där man omprövar gamla kartor för att tillsammans rita nya.
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Machofabriken har utvecklats med medel från Arvsfonden och materialet ägs och drivs
gemensamt av Unizon, ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige)
och Män för Jämställdhet.
Projektets metod kompletteras med resurspersoner som passar in i varje grupps behov, det
kan vara folkhälsopersonal och dietist från landstinget, sjukgymnast, polis, företagsledare,
forskare osv. BC Luleå har ett brett kontaktnät och kan skräddarsy insatser som
kompletterar Machofabriken.
Genomförandet
BC Luleås projektledare Lars Mickelsson har lång erfarenhet från ungdomsverksamhet i
idrottsföreningar och från arbete med ensamkommande flyktingbarn.
Projektet inleds med att Lars, utvalda spelare och ytterligare några personer från föreningen
går en endags-utbildning för att lära sig använda Machofabriken på bästa sätt. De stora
finansiärerna erbjuds 1-2 utbildningsplatser vid samma tillfälle för att kunna delta som
bollplank i workshopar om de vill. Utbildningsgruppen får maximalt vara 20 personer.
Utbildningen sker i Stockholm i maj 2016.
Från april startar kontakterna med idrottsföreningar och ungdomsverksamheter för att
komma fram till det effektivaste och bästa sättet att samarbeta för att nå ut till ungdomar
och starta workshopar. Kontakter knyts också med resurspersoner inom hälsa, personlig
utveckling, samhällsfunktioner osv.
Workshopmaterialet Machofabriken köps in och är ramverk för workshopar med
ungdomsgrupper, blandade eller med enbart pojkar beroende på behov och
nyttomaximering. Båda varianterna är möjliga. Så många workshopar som möjligt planeras
in under projektperioden.
BC Luleås spelare kommer från många olika länder och kan bidra med sin erfarenhet av
teambuilding och personlig utveckling likaväl som träning, kost och hälsa. Inte minst bidrar
de med sin stjärnstatus som öppnar dörrar och får ungdomarna att lyssna och delta aktivt.
Resurspersoner deltar efter behov. De är en kunskapsbank som gör det möjligt att
skräddarsy insatser och uppföljning.
I samverkan med idrottsföreningar och annan ungdomsverksamhet som känner målgruppen
planeras insatserna och rekryteringen av ungdomar. Även uppföljning planeras så att de
tankar och känslor som väcks också tas till vara och deltagarna får stöd i att fortsätta resan. I
uppföljningen ingår att uppmuntra deltagarna att engagera sig i någon idrott som passar
dem. Där är nära samverkan med olika lokala idrottsföreningar av största vikt.
Samverkan, workshopar och uppföljning sker i de kommuner som medfinansierar.
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Skalbart upplägg
Upplägget är bra eftersom det är skalbart. När väl metoden och stödfunktionerna är sjösatta
så kan vi prissätta per workshop och öka antalet workshopar om/när vi får in mer
finansiering från näringslivet än vad som är budgeterat.
Projektperiod
April 2016 – mars 2018
De flesta workshopar förläggs lämpligen till lågsäsong för elitspelet och övriga tider anpassas
till när spelarna kan delta. Övrig tid ägnas åt samverkan med idrottsföreningar, uppföljning
och kompletterande träffar individuellt och i grupp med ungdomar.
Budget
Typ av kostnad

År 16/17

År 17/18

Totalt

Utbildning
Externa konsulter,
föreläsare
Adm/ekonomi
Personal/spelare
Resurspersoner/experter
Projektledning
Transporter
Material/information
Utrustning (datorer,
projektor mm)
Summa

60 000
50 000

24 000
25 000

84 000
75 000

50 000
130 000
55 000
136 000
40 000
75 000
25 000

50 000
250 000
70 000
150 000
30 000
25 000
15 000

100 000
380 000
125 000
286 000
70 000
100 000
40 000

621 000

639 000

1 260 000

Finansiering
Finansiär
Norrbottens läns landsting
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Luleå kommun
Bodens kommun
Gällivare kommun
Jokkmokks kommun
Idrottslyftet
Norrbottens
idrottsförbund/SISU
Näringslivet
Svenska kyrkan
Totalt

År 16/17

År 17/18

Totalt

95 000
95 000
95 000
48 000
48 000
48 000
10 000
50 000

105 000
105 000
105 000
52 000
52 000
52 000

200 000
200 000
200 000
100 000
100 000
100 000
10 000
50 000

95 000
37 000
621 000

105 000
63 000
639 000

200 000
100 000
1 260 000
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Förväntade mål och resultat
 Fler ungdomar får stöd och hjälp att utveckla en öppen och inkluderande attityd och
en sund livsstil så att de kan bli ansvarstagande och självständiga vuxna.
 Föreningslivet stärks med fler aktiva och nätverken mellan föreningarna utvecklas.
 Banden mellan föreningslivet och näringslivet stärks.
 Livsmiljön i Norrbotten gynnas med bättre integration och mindre utanförskap.
 Elitlaget BC Luleå får en bredare kontaktyta i länet, tillfälle att sprida sunda
värderingar och att bidra till rekrytering till ungdomsidrotten.
Kontaktpersoner för BC Luleå:
Gunnel E Vidén, styrelseledamot BC Luleå, 070-529 22 77, gunnel@plansju.se
Lars Mickelsson, projektledare, 070-391 26 97, lars.mikkelsson@bclulea.se
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1 (2)
Ärendenr
2016/561-2.4.3.3

Finansiering av Venture Cup Nord
Ärendenr 2016/561-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. anslå 300 tkr till Venture Cup Nord för perioden 2016-2019,
2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Den ideella föreningen Venture Cup Nord ansöker om 600 tkr från Luleå
kommun för finansiering av verksamheten från 2016-06-30 till 2019-06-30.
Venture Cup stöds av Sveriges samtliga stora högskolor och universitet och
drivs i samarbete med näringsliv och offentlig sektor.
Venture Cup startades som en affärsplanstävling men har sedan starten
kommit att utveckla en process som hjälper tävlingsdeltagaren att utveckla sin
affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept. Kärnverksamheten bygger på
fyra delar: tävling, utbildning, inspiration och nätverk.
Exempel på aktiviteter som kommer ske i region Nord under ett tävlingsår:
- Kick-off i Luleå och Umeå med cirka 100 deltagare.
- Föreläsningsserie där entreprenörer får berätta om sin syn på
entreprenörskap.
- Workshops och seminarier kring entreprenörskap och hur man kan ta sin idé
till ettvinnande affärskoncept.
- Regionfinal.
Venture Cups ambition är att minst 40 % av alla tävlingsdeltagare ska vara
kvinnor. Venture Cup har även som mål att ha en jämn könsfördelning i juryn
och nätverk. Antalet tävlingskategorier har under pågående projektperiod
breddats för att nå bredare bas av tävlingsdeltagare (Mjukvara&Media, Life
Science&Teknik, Människa&Samhälle, Miljö&Energi). Tävlingskategorierna
kommer även att ses över under kommande period.
Luleå kommun har tidigare finansierat verksamheten med 100 tkr per år.
Verksamheten har visat på goda resultat och studier från Vinnova visar att 30
procent av de tävlingsbidrag som går igenom Venture Cups tävlingsprocess
startar företag. Tillväxtkontoret menar att tävlingen kan bidra till att stärka
såväl de blivande entreprenörerna som Luleå tekniska universitets varumärke
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2016-05-10

i ett nationellt perspektiv. I en prioritering av olika utvecklingsinsatser
bedömer tillväxtkontoret att 100 tkr/år är en rimlig nivå.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Venture Cup
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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2 (2)
Ärendenr
2016/561-2.4.3.3

Ansökan för verksamhetsstöd
20160630-20190630
LULEÅ KOMMUN
Utfärdat datum 2016-04-19

Ansvarig utgivare
Venture Cup Nord, 898801-5023
Hillevi Lindelöf, Regionchef
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1. Sammanfattning av projektet
Venture Cup är Nordens största plattform för att få idéer och startups att växa. Vi utför en
tävling för den som vill utveckla sin affärsidé till ett vinnande affärskoncept. Målet med
tävlingsprocessen är att skapa fler företag med tillväxt och att hjälpa studenter, forskare och
allmänheten att ta sina idéer från idéstadiet till startat företag med hållbar tillväxtpotential.
Venture Cup Nord ansöker härmed om fortsatt verksamhetsstöd från Luleå Kommun, för att
fortsätta utveckla morgondagens tillväxtföretag från första idén till framgångsrikt företag.
Med hjälp av Venture Cups närvaro i Norrbotten kan Venture Cups verksamhet och process
bidra till ökad konkurrenskraft, förnyelse och en hållbar utveckling för Norrbotten. Vi
erbjuder Luleå Kommun ett guldpartnerskap mot ett stöd om 200 000 kr/år för perioden
120160630-20190630 för att genomdriva den enligt nedan beskriva verksamheten. Venture
Cup Nord vänder sig till Luleå Kommun med förhoppningen om att Luleå Kommun, liksom
vi på Venture Cup, tror på samt vill hjälpa morgondagens tillväxtföretag i tidigt skede på
hemmaplan. I och med detta projekt hoppas Venture Cup på att få in fler idéer från Luleå
Kommun. Venture Cup Nord agerar många gånger inkörsport för nya affärsidéer att testa,
lära sig starta och sedan driva företag. Efter avslutat deltagande i Venture Cup slussas de
entreprenörer och affärsidéer med intresse för vidareutveckling vidare till andra aktörer
inom innovationssystemet i Norrbotten såsom LTU Business, Almi och Nyföretagarcentrum.
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2. Bakgrund och problembeskrivning
Venture Cup genomför varje år en rikstäckande idétävling. Vi tror på att koppla ihop idéer
med branschexperter för att skapa hållbara företag. Det har vi gjort i snart 20 år. Exempel på
företag som vuxit fram är LensWay, Hövding och Raysearch Laboratories. Sammanlagt har
14 000 idéer vuxit fram med hjälp av oss. Tillsammans omsätter dessa mer än 3 miljarder
kronor. Venture Cup stöds av flertalet stora högskolor och universitet i Sverige och bedrivs i
fyra regionala organisationer varav Venture Cup Nord täcker Västernorrland, Jämtland,
Västerbotten och Norrbotten.
Venture Cup har under de 16 år som tävlingen genomförts resulterat i att fler än 14000 unika
affärsidéer med fler än 27000 deltagare har tävlat och mer än 2500 företag har startats. Alla
idéer som tävlar i Venture Cup får feedback av det professionella nätverket bestående av 500
experter runt om i landet.
Varje år nomineras 16 affärsplaner varav 8 stycken vinner priser i de regionala tävlingarna
och går vidare till Sverigefinalen av Venture Cup.
Studier av Vinnova visar att drygt 30 % av de tävlingsbidrag som går igenom Venture Cups
tävlingsprocess startar företag.
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3. Syfte
Venture Cups syfte är att stimulera skapandet av nya företag med tillväxtpotential samt öka
kunskapen och intresset för entreprenörskap i Sverige. Detta sker genom att arrangera
Sveriges ledande tävling för de som vill utveckla sina affärsidéer och starta företag.
Organisationen stöds av Sveriges högskolor och universitet och drivs i samarbete med
näringsliv och offentlig sektor.
Venture Cup menar att det är avgörande för Sveriges innovation- & konkurrenskraft att
stimulera skapandet av nya innovativa företag med hållbar tillväxt över hela landet,
vilket bidrar till att förnya och vitalisera det regionala och nationella näringslivet och
ekonomin. Vidare menar vi att några av de avgörande faktorerna för att nå dit är
prestigelösa miljöer för att testa och verifiera affärsidéer då det är ur dessa
entreprenöriella experiment som nya och växande företag kommer fram. Det krävs även
utbildade och entreprenöriella människor som kan driva innovationer både i egna och
i befintliga företag för att skapa konkurrenskraft och tillväxt.’
I och med ett partnerskap med Luleå Kommun har Venture Cup förhoppningen om att fler
idéer från Luleå ska kunna förverkligas. Venture Cup Nord vill fortsätta samarbeta med
Luleå Kommun som långvarig partner, för att tillsammans skapa förutsättningar för
framtida företag och för att kunna fånga upp ännu fler idéer som kommer från region Nord.
Tillsammans hoppas vi kunna uppnå ökad konkurrenskraft, företagsförnyelse och en
hållbar utveckling i Norrbotten.
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4. Mål
I och med detta projekt har Venture Cup som mål att 25 % av alla idéer som kommer in till
Venture Cup Nord ska komma Norrbotten. För att nå dessa mål kommer vi fortsätta
arrangera workshops, föreläsningar och aktiviteter mot entreprenörer, studenter och
allmänheten. Från och med hösten 2015 har Venture Cup ökat sin personalstyrka i Luleå.
Denna ökade närvaro har avspeglats i att fler idéer har lämnats in.
Följande tabell visar de mål som satts upp för verksamhetsperioden 20150701-20160630
samt resultaten för samma period.
Mål /termin

Resultat ht-15

Resultat vt-16

Unika bidrag

25

64

55

Bidrag i affärsidé

20

53

40

Bidrag i

10

26

16

12

27

12

16

24

24

affärsplan
Unika
akademiska
bidrag i moment
affärsplan
Antal
jurypersoner som
är kvinnor
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5. Aktiviteter
Årligen delar Venture Cup ut 1,7 miljoner svenska kronor till nytänkande affärsidéer och
entreprenörer. Vem som helst kan tävla i Venture Cup då vi premierar alla typer av
affärsidéer som kan påvisa långsiktig och hållbar tillväxt med påvisad efterfrågan från kund.
Förutom tävlingen så erbjuder Venture Cup idéutveckling, inspiration och tillgång till ett
stort nätverk av experter inom olika branscher. Genom vårt professionella nätverk får alla
inlämnade idéer en omfattande skriftig feedback och möjlighet till handledning av experter
från näringslivet. Vi genomför utbildningar i affärsplanering samt arrangerar evenemang i
syfte att inspirera till entreprenörskap. Drygt 2000 personer är årligen med i tävlingen med
ca 900 unika affärsidéer.
Under året genomför Venture Cup en rad aktiviteter. Några av dessa aktiviteter är:
Administration av ca 1 000 affärsidéer, administration av över 3 000 feedbacktillfällen,
genomförandet av över 50 stycken nätverks- och inspirationsevenemang med ca 4 000
besökare, genomförandet och administration av över 100 utbildningstillfällen, arrangering av
ett tjugotal jurymöten inom feedback/juryprocessen, kortare informationsinsatser inför
tiotusentals personer på landets högskolor och universitet samt administration och vård av
närmare 100 samarbetspartners. Tjänsterna som erbjuds är kostnadsfria för deltagarna tack
vare Venture Cups partners och nätverkets ideella insatser.
Venture Cups kärnverksamhet bygger på fyra delar: tävling, utbildning, inspiration och
nätverk. Tävlingen är det centrala, dock är Venture Cup så mycket mer än bara en tävling.
Exempel på aktiviteter som kommer ske i region Nord under ett tävlingsår:
- Kick-off i Luleå och Umeå med cirka 100 deltagare.
- Föreläsningsserie där entreprenörer får berätta om sin syn på entreprenörskap.
- Workshops och seminarier kring entreprenörskap och hur man kan ta sin idé till ett
vinnande affärskoncept.
- Regionfinal

5.1 Tävling
Venture Cup tar deltagarna på en spännande resa där inspiration, utbildning, handledning
och tydliga deadlines i tävlingen hjälper till att utveckla och driva idéerna och det
entreprenöriella tänket framåt. Då samtliga moment av tävlingsprocessen är öppna för nytt
deltagande, väljer de tävlande själva vilka delar av processen som passar bäst för deras idé.
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Genom att lämna in ett bidrag till Venture Cup erhålls värdefull konstruktiv feedback från
Venture Cups professionella nätverk efter varje moment.
Venture Cups tävlingsår följer universitetens och högskolornas läsår med två
tävlingsprocesser per år, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen som avslutas
med en nationell final. Tävlingen har flera betydande beståndsdelar som hjälper
entreprenörerna att ta sin affärsidé till marknaden. Mest uppskattat är tydliga deadlines i
tävlingsprocessen, det hjälper entreprenörerna att ta idén framåt i en grundlig analys av
affärsplanen och metodiska tester mot kund. Tävlingsformen möjliggör även möten med
andra entreprenörer samt innovationsaktörer som bidrar med inspiration och råd under
företagsresan.

5.2 Utbildning
Då en del av Venture Cups syfte är att öka kunskapen och intresset för entreprenörskap i
Sverige erbjuder Venture Cup både fysiska (regionala) och digitala utbildningar, workshops,
handledning och professionell feedback i syfte att främja entreprenöriellt tänkande. Viktigt
att lyfta upp är att för att ta del av Venture Cups föreläsningar, workshops, inspirationsevent,
nätverkande aktiviteter osv. behövs inget deltagande i själva tävlingsprocessen.

5.3 Inspiration
För att sporra det entreprenöriella tänkandet och öka intresset kring entreprenörskap
arrangeras kurser, workshops, podcast-serier och andra inspirationstillfällen, samtliga
anpassade för att vägleda deltagarna i affärsutveckling.
Inspiration knyter nära an och kopplas ofta ihop med Venture Cups utbildning. Utöver
utbildningstillfällen som syftar till att inspirera åhörare och ge verktyg för att arbeta med sina
affärsidéer arrangerar och deltar Venture Cup Nord på evenemang för att inspirera till
entreprenörskap.

5.4 Feedback och handledning
Garanterad feedback på sin affärsidé från oberoende näringslivsexperter är uppskattat inslag
i Venture Cup. Det gör att deltagarna får värdefull insikt och kan utveckla sin idé ytterligare.
Som en del av utbildningen erbjuder vi även handledning, där de kan bolla sina frågor och
idéer med någon annan person som har kompetens inom just deras branschområde.
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5.5 Regionfinalen
Venture Cup genomför varje år två rikstäckande tävlingsprocesser för entreprenörer med
syfte att hjälpa entreprenörer med att utveckla sina affärsidéer och starta företag. För att kora
vinnarna i moment affärsplan arrangerar därför respektive region en Regionfinal per termin.
Utöver syftet att kora vinnarna i Venture Cups tävling är Regionfinalen ett tillfälle att
inspirera till entreprenörskap samt att exponera, utveckla och skapa mervärde för partners,
arrangörer, tävlingsdeltagare och professionellt nätverk.

6. Målgrupp
Studenter, doktorander och forskare är en viktig målgrupp men Venture Cup är öppet för
alla. Varje år deltar cirka 1000 nya affärsidéer och Venture Cup delar sammanlagt ut cirka 2
000 000 kronor i stipendiepengar för att ge personerna bakom idéerna extra chans att
förverkliga sin affärsidé.

7. Effekter och förväntat resultat
Ett av värdena av samarbetet innebär Venture Cup Nords närvaro med fortsatt personal i
Norrbotten. Detta vet vi har en tydlig positiv korrelation med antal testade affärsidéer i
tävlingsprocessen och således på sikt startade företag i regionen. Personalens främsta uppgift
är att möta entreprenörer och skapa förutsättningar med hjälp av Venture Cups process för
att testa sin affärsidé och starta företag.
Andra effekter av att Venture Cup får öka sin verksamhet i Norrbotten är att sporra det
entreprenöriella tänkandet, få fler att våga testa sin idé och på sikt öka tillväxten i region
Nord. I och med ett partnerskap med Luleå Kommun hoppas vi på att få in fler idéer från
Luleå.

7

150

8. Koppling till andra projekt och verksamheter
Venture Cup samverkar idag med Innovationsslussen i Norrbotten, LTU Business, Artic
Business Incubator, Go Business, Coompanion, ALMI samt Nyföretagarcentrum Nord.
Tillsammans anordnar vi aktiviteter som hjälper entreprenörer i form av workshops,
föreläsningar, seminarier med mera. Vi slussar individer, grupper eller företag mellan
varandra med syfte att ge optimal vägledning.
Genom samarbetet med aktörer i hela innovationssystemet får våra deltagare en bra bild av
det enorma stöd som finns för att starta företag.

9. Statistik, Luleå
14-15

15-16

Deltagare Luleå

33

37

Deltagare Norrbotten

44

56

Antal event i Luleå

34

30*

Tävlande från LTU

44

50

Studenter Nord

62

91

•

Då vi i skrivande stund har kommit halvvägs in i vt-16 blir statistiken en aning
missvisande här då fler event kommer ske under terminen.
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10. Projektorganisation
Venture Cup Nord består främst av två personer: Hillevi Lindelöf och Frida Hagdahl. Hillevi
Lindelöf är regionchef på Venture Cup Nord samt ansvarar för tävlingen. Frida Hagdahl
arbetar som evenemangs-och marknadsansvarig och har som främsta arbetsuppgifter att
projektleda regionfinaler, evenemang och workshops. För att få verksamheten att fungera
ännu bättre och för att få en tydligare koppling till studenterna har vi studentambassadörer
som informerar om Venture Cup på Universiteten. Utöver detta finns även en Styrelse och en
nationell organisation som har övergripande ansvar över ekonomi, marknad och partners.
Venture Cup Nords nuvarande regionala partners är följande:
- Luleå Kommun
- Umeå Kommun
- Uminova eXpression
-Uminova Innovation
- Längmanska företagarfonden
- Umeå Universitet
- Luleå Tekniska Universitet
- Norrlandsfonden
- Umeå Biotech Incubator
- Academic Work
- Norrbottens läns landsting

11. Uppföljning och resultatspridning
11.1 Resultatspridning
Venture Cup Nord är en lokalt välförankrad organisation som är en självklar del i
Norrbottens innovationssystem. Vi är i många fall den första kontakten med entreprenörskap
för studenter och unga i närområdet som sedan fortsätter med övriga aktörer som hjälper
nystartade bolag, exempelvis LTU Business, Almi, Nyföretagarcentrum m.fl. Vi är precis som
resten av samhället glada för företag som omsätter mycket skattepengar, men för att få igång
nämnda företag från start måste entreprenörerna bakom idéerna få testa, våga misslyckas,
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iterera1 och lära sig den riktiga vägen. Den testbädden är i många fall Venture Cup. För Luleå
Kommun innebär ett engagemang i Venture Cup Nord fördelaktig marknadsföring och
positionering som en nytänkande och innovativt kommun i en mängd olika sammanhang,
förutom i allt tryckt material också samtliga evenemang och workshops som genomförs i
regionen mot en tredelad målgrupp bestående av entreprenörer, partners, professionellt
nätverk samt allmänhet.

Nedan presenteras ”Tratten”, det arbetssätt Venture Cup arbetar efter samt de effekter
arbetssättet bidrar till i samhället.

Inspirera och stimulera entreprenörskap
Inspirationsevent, Kickoff, Regionfinal, Inspring etc

Påverka attityder, lärande
och entreprenöriellt
tänkande
Workshops, föreläsningar, podcasts

Verktyg för att
ta idéer till
företag
Tävlingsprocess i tre
steg

Överlämning till andra
innovationsaktörer
I och med att Venture Cup kan nå ut till fler unga entreprenörer så kan ännu fler få hjälp att
utveckla sin idé. Detta leder i förlängningen till en ökad tillväxt i region Nord med fler
tillväxtföretag som bidrag till ett hållbart samhälle.

1 Iterera innebär att upprepande gånger utföra någonting. I förklarad innovationsprocess syftar denna
till att våga testa någonting, ta ett steg tillbaka, göra om samt testa på nytt. Detta för att närma sig
marknadens önskemål om företagets produkt eller affärskoncept.
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11.2 Uppföljning
Vi kommer efter varje termin att sammanställa uppfyllanden av de mål som redogörs för i
denna projektansökan. Vi kommer utföra utvärderingar med hela projektorganisationen i
slutet av vårterminen för att fånga upp förbättringar inför höstterminen.
I maj kommer det gå ut en enkätundersökning till alla som deltagit under året. Denna
kommer kompletteras med intervjuer när det gäller våra partners i projektet.
Statistik som vi samlar ihop genom det tävlingsverktyg som vi använder för anmälningar till
tävlingen kommer ligga som grund för de kvantitativa målen.

12. Verksamhet och projektperioden
Venture Cup har funnits sedan 1998 och tack vare våra partners kan vi fortsätta bedriva vår
tävling. Venture Cup har som ambition att fortsätta driva denna framgångsrika tävling. I
denna projektperiod och tack vare stödet från Luleå Kommun vill vi kunna fortsätta hjälpa
entreprenörer att utveckla sina idéer.

13. Jämställdhet
Venture Cups ambition är att 40 % av alla tävlingsdeltagare är kvinnor. För att uppnå detta
arbetar vi hårt på att främja kvinnors entreprenörskap med exempelvis föreläsningar och
workshops riktade mot kvinnor. Genom att visa upp exempel på kvinnor som driver företag
vill vi kunna locka fler kvinnor att delta i tävlingsprocessen.
Venture Cup har även som mål att ha en jämn könsfördelning i juryn och nätverk. Detsamma
gäller vår marknadsföring där vi arbetar efter principen att kvinnor, män, och människor av
olika etnicitet ska synas lika mycket.

14. Miljö
I vår tävlingsprocess finns tydliga kriterier på att de idéer som belönas i tävlingen måste vara
hållbara. Ett tydligt miljötänk råder hos den bedömning som juryn utför. Samtliga deltagare
som är med erhåller feedback inom detta område. Förutom vår tävlingskategori ”Miljö &
Energi”, pågår projekt och utbildningar för att främja kvoten tävlingsbidrag med miljötänk
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och hållbarhet.

15. Integration och mångfald
Ambitionen är att få fler utlandsfödda att delta i Venture Cups aktiviteter. Som deltagare kan
du vara med i processen på antingen svenska eller engelska. Allt material finns att tillgå på
engelska. Dessutom anpassar vi samtliga evenemang och utbildningar efter deltagarnas
preferenser vad gäller språk, allt för att inkludera fler personer som inte har svenska som
förstaspråk.
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Bilaga 1.
Undersökning, forskaren Magnus Klofsten
På uppdrag av VINNOVA gjorde entreprenörskapsforskaren Magnus Klofsten en
genomlysning av Venture Cups verksamhet d.v.s. organisationens arbete, betydelse och roll i
innovationssystemet. Detta kom fram i undersökningen:
Venture Cup är en viktig del av innovationssystemet
•

Venture Cup är en del av innovationssystemet, ett verktyg att använda för alla som
arbetar med entreprenörskap och innovationer lokalt.

•

Venture Cup är en testbädd för entreprenörer. Forskning inom området
innovationssystem visar att just den funktionen, att låta entreprenörer försöka och
misslyckas, är en av de nyckelfunktioner i innovationssystemet som ofta negligeras.
Att få chansen att testa och verifiera sin idé i en prestigelös miljö är viktigt och det är
ur dessa entreprenöriella experiment som nya och växande företag kommer fram.

Affärsplanstävlingen Venture Cup
•

Venture Cup främjar tillvaratagandet av idéer och utvecklandet av människors
entreprenöriella drift. Detta görs med en affärsplanstävling som kärna.

•

Venture Cup är ett kostnadseffektivt instrument för att stimulera kunskapsintensivt
entreprenörskap och nyföretagande.

Venture Cup är en arena för nätverksskapande
•

En aktör med stort och mångfacetterat nätverk som deltagarna får tillgång till

•

Tillgång till resurspersoner och ingångar i samhället

Venture Cup främjar kunskaps och lärprocesser
•

Processen ses som mycket professionell och genomarbetad

•

Strukturerad och väl utarbetad process för att hjälpa entreprenörer att förädla sina
affärsidéer och grundligt arbeta igenom alla viktiga frågor kring hur man skall kunna
ta sin produkt/tjänst till marknaden

Venture Cup står för drivkraft och inspiration
•

Har positiva effekter inom attityder och lärande, måste ses på lång sikt.

i
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Ekonomikontorets yttrande över Luleå kommuns revisorers
granskning av biogasverksamheten.
Ärendenr 2016/410-1.3.2.3

Kommunledningsförvaltningen/ekonomikontorets förslag till beslut
Ekonomikontorets yttrande ses som ett delsvar på revisorernas rapport om
granskning av biogasverksamheten

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns revisorer har i granskningen av kommunens
biogasverksamhet lämnat rekommendationen att ”Kommunstyrelsen bör
införa ett kontrollsystem för att investeringars ekonomiska produktivitet och
samhällsekonomiska effektivitet ska kunna bedömas och följas upp.”
Rapporten beskriver inte närmare vad som avses med förslaget.
Ansvaret för planering, genomförande och uppföljning av investeringsprojekt
ligger i verksamheten och dess nämnd. Det inbegriper beräkningar och
uppföljningar av investeringars produktivitet och ändamålsenlighet. Av
kommunens ekonomiska styrprinciper framgår att nämnden har ett totalt
kostnadsansvar för konsekvenser av investeringar. En grundförutsättning för
att kunna ta det ansvaret är att beräkningarna bygger på korrekta
ingångsvärden och att även risker värderas. Detta i sin tur bygger på kunskap
och insikt om den verksamhet som bedrivs. Ekonomikontoret anser att de
viktigaste inslagen för en förstärkt investeringsstyrning/-uppföljning är att öka
kompetensen i investeringsfrågor, att utveckla modeller för
investeringskalkylering, att skapa ett förstärkt dokumentationskrav på
förkalkyler liksom på genomförd uppföljning och efterkalkyler samt att
utbilda tjänstemän och politiker i riktlinjer och roller. Därutöver är en stärkt
samverkan mellan de centrala och lokala funktionerna med en uttalad roll för
de centrala funktionerna att leda arbetet och med en tydlig koppling till
styrprocessen och de finansiella ramarna helt avgörande för framgång.
Kommunstyrelsens har där en viktig roll i att utforma riktlinjer, säkerställa
efterlevnad och skapa en kommunal samordning med ett särskilt ansvar för
helhetsperspektivet. Ekonomikontoret menar att en tydlig
kommunövergripande investeringsstyrning är helt nödvändig men anser
dock att begreppet ”särskild kontrollfunktion” för tankarna fel. Styrning och
uppföljning av investeringar bör i huvudsak ske så som beskrivits ovan.
Ekonomikontoret anser att ligger inom ansvaret för
kommunledningsförvaltningen att initiera åtgärder som stärker
investeringsarbetet vilket också sker i samband med översynen av
investeringsbudgeten för 2016-2019 och kontoret avser även att ta ytterligare
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initiativ i frågan. Något särskilt politiskt beslut i frågan är därför inte
nödvändigt.
Samhällsekonomiska effekter är viktiga att bedöma i många av kommunens
verksamheter, inte bara för investeringsbehov. Detta är en svag del i många
kommunala organisationer. Investeringar och andra verksamhetsförändringar
har ofta en samhällsekonomisk konsekvens som allt för sällan speglas på ett
fullödigt sätt. Fokus ligger, vad gäller investeringar, oftast på deras
företagsekonomiska konsekvenser och de samhällsekonomiska
konsekvenserna görs allt för ofta som allmänna bedömningar.
Vad avser möjligheten att bättre kunna bedöma och följa upp
samhällsekonomisk effektivitet delar ekonomikontoret revisionens
uppfattning att det vore önskvärt. Ekonomikontoret skulle därför välkomna
en översyn av möjligheterna till att förbättra den kommunövergripande
bedömningen av samhällsnyttan i investeringsplaneringen.

Jan Öström

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Granskning av Luleå kommuns biogasverksamhet
Ärendenr 2016/352-007

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna upprättat yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
godkänna upprättat yttrande.
KPMG har på uppdrag av Luleå kommuns revisorer genomfört en granskning
av kommunens biogasverksamhet.
Nedan lyfts de punkter som särskilt berör Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF),
där arbete bör påbörjas eller redan har påbörjats inom förvaltningen.
•

Stadsbyggnadsnämnden bör prioritera arbetet med en slutrapport gällande
biogasprojektet samt utifrån det se över om det behöver göras förändringar i sättet
att leda och styra projektet.”

Arbetet med slutrapport pågår i enlighet med projektdirektiv för Fas II
2014-03-24.
• Stadsbyggnadsnämnden bör inom ramen för en revidering av affärsplanen
bedöma den långsiktiga ekonomiska lönsamheten genom att analysera:
o
o
o
o
o
•

Marknaden och dess förutsättningar
Intäkts- och kostnadsnivåer
Marknadsmässiga avkastningskrav
Investerings- och reinvesteringsnivå
Dess samhällsekonomiska bidrag till kommunens miljömål

Stadsbyggnadsnämnden bör göra en riskanalys för att identifiera kritiska
parametrar och bedöma dess påverkan på biogasverksamheten.

Rekommendationerna ovan kommer att implementeras i uppdatering av
verksamhetsplanen för biogas. Några förslag är dock så omfattande att det
kommer att ta längre tid att genomföra. Exempel på detta är riskanalys för att
identifiera kritiska parametrar. Här måste en omvärldsanalys genomföras som
även tar sin utgångspunkt i den internationella utvecklingen på oljepris,
tänkbara ”krisområden” som påverkar tillgång och efterfrågan på olja samt
både nationella och europeiska (EU) styrmedel för att uppmuntra en
omställning till ett fossilfritt samhälle.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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•

Stadsbyggnadsnämnden bör utveckla den operativa styrningen och kontrollen
samt överväga att fastställa mål för exempelvis produktion, nyttjandegrad,
försäljning och ekonomiskt resultat.

Arbetet fortgår med att förvalta biogasverksamheten och utveckla den
operativa styrningen och kontrollen. Bland annat genom att personella
resurser finns på plats och nyckeltal finns framtagna. Under 2016 kommer mål
att tas fram för verksamheten.

Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
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Delårsrapport 2016-04-30
Ärendenr 2016/674-XXX

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige
besluta att:
1. Godkänna delårsrapport 160430
2. Bevilja nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i 2016
års budget med totalt 33 453 tkr enligt bilaga,
avseende årets löneöversyn för samtliga avtal
förutom Kommunal. Medel anvisas från
kommunfullmäktiges anslag för löneökningar.
Kompensation för de löneöversyner som inte är
slutförda kommer att göras under hösten.
3. Helårseffekten av 2016 års löneöversyn, beaktas i
samband med att kommunfullmäktige i november
2016 tar beslut om Strategisk Plan och budget
2017-2019.
4. Budgetmedel för mark- och exploateringsresurs med
550 tkr år 2016 och 944 tkr för 2017 och framåt, förs
över från stadsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen.
5. Fritidsnämndens investeringsram för 2016 reduceras
till 16 798 tkr enligt fritidsnämndens förslag och
barn- och utbildningsnämndens investeringsram
reduceras med 22 045 tkr.
6. Bevilja kommunledningsförvaltningen tilläggsanslag
i 2016 års budget med totalt 400tkr för licenskostnad,
SAS inköpsanalys. Medel anvisas ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel.

Beskrivning av ärendet
Delårsrapport 160430
Som ett led i kommunens övergripande verksamhetsuppföljning presenteras
årets första delårsrapport (se bilaga). Delårsrapporten omfattar nämndernas
verksamhet, samt de kommunala bolagens bidrag till kommunstyrelsens
måluppfyllelse. Det huvudsakliga syftet med delårsrapporten är att göra en
prognos för hur kommunens fastställda mål (se strategisk plan och budget
2016-2018) uppnås vid årets slut. Delårsrapporten innehåller således både
uppföljning av kommunstyrelsens och nämndernas styrkort samt ekonomisk
redovisning.

187

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

2 (3)
Ärendenr

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Sofie Cajander Sehlstedt

2016-05-10

2016/674-XXX

Periodresultat
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 58
mkr vilket är 25 mkr bättre än budget. Kommunens olika verksamheter visar
ett periodresultat i jämförelse med budget på +38 mkr. Det är ett saldo av
förvaltningarnas över- respektive underskott i jämförelse med budget, (se
nämndernas driftsredovisning på nästa sida). Nettot av skatteintäkter och
generella statsbidrag är 1 mkr bättre än budget, saldot av finansiella intäkter
och kostnader är i nivå med budget. I verksamhetens kostnader ingår
semesterlöneskulden per 2016-04-30.
Årsprognos
För 2016 är det prognosticerade resultatet för kommunen 93,4 mkr och
prognosen för nettoinvesteringar beräknas uppgå till 635 mkr. Tre av fyra av
de finansiella målen beräknas uppnås, det som avviker är
nettoinvesteringarnas andel som prognostiseras uppgå till 15 %.
Bedömningen på längre sikt är att det med nuvarande ekonomiska
förutsättningar endast är möjligt att nå det första av målen under åren 2017
och 2018, för mer information se strategisk plan och budget 2016-2018.

2016 års löneöversyn - tilläggsanslag budget 2016 samt dess
effekter på kommunbidrag 2017-2019
I förvaltningar/nämnders kommunbidrag för 2016 och framåt saknas anslag
för 2016 års löneökningar. Belopp har reserverats i kommunfullmäktiges
anslag för löneöversyner. Årets löneförhandlingar för samtliga avtal förutom
Kommunal är nu slutförda och avtalen löper from 1 april och ett år framåt.
Lönerevisionen innebär ökade lönekostnader under 2016 på totalt 33 453 tkr.
Fördelningen per nämnd/ förvaltning framgår av bilaga. I beloppet ingår även
en kompensation för övriga kostnadsökningar, timanställda m fl.
Kompensation för de avtal som ännu inte är klara kommer att göras under
hösten.
Helårseffekten av 2016 års löneökningar för år 2017 och framåt beaktas i
samband med att kommunfullmäktige i november tar beslut om Strategisk
Plan och budget 2017-2019.
Verksamhetsövergång av mark- och exploateringsresurs från
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har 2016-04-25 beslutat att överflytta ekonomiska
resurser inom strategisk mark- och exploateringsverksamhet från
stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Budgetmedel som ska föras
över är 550 tkr för 2016 och 944 tkr för 2017 och framåt, beloppen är inklusive
2016 års lönerevision.
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Revidering av investeringsbudget 2016
Fritidsnämnden har beslutat att rekommendera kommunfullmäktige att
revidera fritidsnämndens investeringsplan för 2016. Förändringen innebär en
reducering av investeringsramen med 10 000 tkr till 16 798 tkr. I barn- och
utbildningsnämndens investeringsram ingår ett anslag på 22 045 tkr för inköp
av elevdatorer. Då en lösning där dessa datorer leasas har valts så utgår detta
investeringsanslag.
SAS, inköpsanalysverktyg
Inköpsavdelningen har sedan 2015 ett system för inköpsanalys som ger
underlag för att göra bättre upphandlingar, förhandla med leverantörer, mäta
avtalstrohet och besparingar samt utföra analyser av prisavvikelser. Systemet
möjliggör också för förvaltningarna att göra egna analyser via QlikView.
Under 2016 kommer Inköpsavdelningen att leverera en analysrapport till
respektive förvaltning som visar på vilka kostnadseffektiviseringar
förvaltningen bör göra för att frigöra resurser. Därefter svarar varje
förvaltning för att göra kostnadseffektiviseringar. På så sätt bidrar systemet
för inköpsanalys till att frigöra resurser i inköpsprocessen som kan användas
på andra sätt i respektive förvaltning. Finansieringen av systemet har 2015
tagits av ekonomikontorets driftbudget och på sikt förväntas systemet
finansieras av förvaltningarna när de realiserat sina besparingar. För 2016
föreslår Ekonomikontoret att Kommunledningsförvaltningen beviljas
tilläggsanslag med totalt 400 tkr för licenskostnad för SAS inköpsanalys.
Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda medel.

Beslutsunderlag






Delårsrapport 1 160430
2016 års löneöversyn för samtliga avtal förutom
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stadsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen
Beslut FN 2016-04-27 § 47 Förslag till revidering
av fritidsnämndens investeringsbudget 2016

Sofie Cajander Sehlstedt
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Samtliga förvaltningar
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Inledning
Delårsrapporten omfattar all kommunal verksamhet, nämnder, samt de kommunala bolagens bidrag till
kommunstyrelsens

måluppfyllelse.

Delårsrapporten

innehåller

både

uppföljning

av

helheten

(kommunstyrelsens styrkort) samt delarna (nämndernas och bolagens styrkort). Strukturen för
delårsrapporten bygger på kommunens styrmodell med fyra perspektiv: Samhälle, Service, Medarbetare
samt Ekonomi. Ett viktigt resultat av denna samverkan är att de fyra perspektiven gemensamt bidrar till
att hitta mål för hållbarhet, attraktion, tillväxt, jämställdhet och kvalitet. Dessa områden måste finnas i alla
perspektiv.

Rapporten är indelad i tre avsnitt:

Förvaltningsberättelse januari-april

I förvaltningsberättelsen presenteras omvärldsfaktorer i respektive perspektiv som påverkar kommunens
planering och uppföljning. Förvaltningsberättelsen avslutas med en prognos över kommunens
ekonomiska resultat samt koppling till balanskravet och uppfyllelse av de finansiella målen.

Analys - Måluppföljning kommunstyrelsens styrkort

I detta avsnitt redovisas en sammanfattad bedömning av hur nämnder och bolag bidrar till att de
gemensamma målen (kommunstyrelsens mål) uppnås. Detta presenteras i fyra perspektivanalyser.
Perspektivanalyserna är grundade på kommentarer som nämnder och bolag lämnat in avseende
bedömda effekter av planerade, pågående eller genomförda aktiviteter som stödjer kommunstyrelsens
mål i de fyra perspektiven.

Måluppföljning nämndernas och bolagens styrkort

Här redovisar nämnderna och bolagen sin måluppföljning. Detta åskådliggörs genom färgsättning av
målen i styrkortet. Nämnderna och bolagen har också getts möjlighet att kommentera måluppföljningen.
Varje nämnd har gjort en egen delårsuppföljning, där presenteras en fördjupad analys till varje mål i
styrkortet. Den som är intresserad kan på ett enkelt sätt ta del av nämndernas delårsuppföljningar på
nämndens hemsida.
3
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Intern kontroll
Målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bland annat att ha kontroll över
ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade beslut verkställs och följs upp i
förhållande till fastställt uppdrag och mål. Parallellt med de fastställda utvecklingsmålen i styrkortet ska
den interna kontrollen tillse att den löpande verksamheten följer de lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal
som gäller. En förutsättning för ständiga förbättringar är en fungerande intern kontroll.
I likhet med kommunens styrmodell följs den interna kontrollen upp på både kommunstyrelse och
nämndnivå. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern
kontroll. I detta åligger att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen. Det är alltid
respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar
ligger att, utifrån principerna för den interna kontrollen i kommunen, utforma regler och anvisningar för
den interna kontrollen anpassad till respektive nämnds organisation. Eftersom kommunstyrelsen har ett
övergripande ansvar för den interna kontrollen är det viktigt att resultatet av nämndernas uppföljning av
internkontrollarbetet rapporteras till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan om det föreligger
särskilda skäl ålägga nämnden obligatoriska kontrollmoment.
Kommunstyrelsen har beslutat att samtliga verksamheter ska ha tre obligatoriska kontroller under 2016.
Dessa är, informationssäkerhet, könsuppdelad statistik och försenade betalningar. Utöver de obligatoriska
kontrollerna är de verksamhetsspecifika kontrollerna i fördelade över styrmodellens fyra perspektiven
enligt följande:

Antal
Nämnd/förvaltning
Kommunledningsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Barn- och utbildningsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Luleå Energi AB Koncernen
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB
Kronan Exploatering AB
Sammantaget

Samhälle
0
1
0
2
0
0
2
1
2
0
0
0
0
0
0
1
9

Service
0
4
2
1
1
1
1
10
0
0
0
0
10
0
0
0
30

4
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Medarbetare
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
4

Ekonomi
1
1
0
1
0
1
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
9

Förvaltningsberättelse januari – augusti
Samhälle
Perspektivet är av en extern karaktär och syftar till att göra prioriterade insatser för dem vi finns till för, det vill säga
kommuninvånarna. Inriktningen är att bidra till byggandet av ett hållbart samhälle utifrån sociala, ekonomiska och
ekologiska aspekter.
Trender och förändringar som påverkar Luleå kommun under 2016
I en global värld i ständig förändring krävs samhällen som är robusta och klarar av förändringar. Dessa är
ofta snabbare än tidigare och svårare att förutse. Det gäller många olika områden. Exempelvis
ekonomiska konjunktursvängningar, klimatförändringen, tillgång till energi, konsekvenser av en
åldrande befolkning, ett ökande utanförskap etc. För att klara av att möta dessa förändringar behövs ny
kompetens, riktade satsningar och att vi är förberedda på det oväntade. En av de viktiga ingredienserna i
ett robust samhälle är mångfald inom alla hållbarhetsdelar, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Följande sidor beskriver några viktiga omvärldsfaktorer som påverkar Luleå och i framtiden kan komma
att påverka Luleås möjligheter att nå en hållbar utveckling. En samlad omvärldsanalys för Luleå kommun
togs fram till Framtidsdagarna 2015. Den identifierade nio trender i samhället som känns aktuella för
Luleå 2016. Här beskrivs de nio trenderna mycket kort.
Andra aktörer än kommunen blir mer aktiva i samhällsbygget
De samhällsutmaningar vi står inför kräver att näringslivet och andra aktörer i samhället tar en mer aktiv
roll. Oavsett om det rör sig om klimatutmaningen, mångfald, jämställdhet eller villkoren för
funktionsnedsatta så kan och bör företag ta ett större ansvar. Medborgarnas krav på att få vara med i
tidiga skeden av samhällsplaneringen och samhällsomvandlingen ökar. Detta innebär att flera aktörer
kommer att ha en större roll i samhällsutvecklingen.
Förändrade förutsättningar för den kommunala servicen
Medborgarnas ökade förväntningar ställer krav på tillgänglighet, kvalitet och ett effektivt resursnyttjande.
Det finns även förväntningar om förändrade driftsformer och ökad konkurrensutsättning. Organisationen
behöver utformas så att den klarar av att möta kundens behov och anpassa sig till omvärldens
förutsättningar. I kombination med att färre ska försörja fler i framtiden så ställer detta kommunen inför
nya utmaningar.
Glapp mellan behov och kompetens
Konkurrensen om välutbildad arbetskraft kommer att öka. Det kan uppstå matchningsproblem om den
nya generationen inte utbildar sig för de sektorer som behöver särskild kompetens. Pensionsavgångar och
ökad efterfrågan på välfärdstjänster kommer att påverka tillgången på kompetent personal för
kommunerna.
Klimatförändring
Den globala användningen av fossila bränslen fortsätter att öka och kommer att påverka klimatet 50-100
år in i framtiden redan nu. Vår konsumtion leder till ökande utsläpp i andra länder samtidigt som
utsläppen i Sverige minskar något. Det allt varmare klimatet märks i Luleå med kortare och mildare
vintrar samt mer nederbörd. Även risken för extremare vädersituationer ökar. Luleå har antagit riktlinjer
för klimatanpassning som måste leda till åtgärder.
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Resor och transporter ökar
Transporterna och resandet fortsätter att öka. Särskilt det långväga och då med flyg. Det har blivit
vanligare med såväl korta som långa resor i och till arbetet och vi reser allt mer och längre bort under vår
fritid. Alla transportslag ökar och kräver mer utrymme. Godstransporterna ökar, bland annat beroende på
distanshandel och krav på bredare varuutbud. Samtidigt pågår en utveckling mot mer miljöanpassade
fordon pågår för alla transportslag.
Ökad globalisering
Näringsliv och finansiella system är sammankopplade över hela världen. Vi påverkas snabbt av
förändringar i den globala ekonomin. Globala kriser sprids snabbt. Snabba förändringar i omvärlden
påverkar mer direkt på lokal nivå. Det blir allt lättare att resa långt bort samtidigt som det blir allt lättare
att snabbt få information och kunskap om andra delar av världen. Vi reser och upplever andra länder och
kulturer och får därmed en större förståelse för andra sedvänjor och kulturer samtidigt som
folkomflyttningar gör att kulturer blir alltmer blandade. Det kan få positiva effekter men också öka
rädslan för påverkan på den egna kulturen.
Ökade motsättningar
Motståndet mot förändringar i samhället växer när fler och fler värnar om ”sitt” och sitt kvarter. Det blir
mer kortsiktigt tänkande, kommunala planer överklagas, det tar längre tid att få igenom önskvärda
samhällsförändringar och politiken utsätts för hårdare påverkan. Det nya och oväntade ses som hot och
förändringar blir därför motarbetade. Nivån på antalet flyktingar och asylsökande förutspås vara fortsatt
hög medan samhället ännu inte är helt anpassat för ett effektivt och värdigt mottagande. Detta leder i sin
tur till ökad risk för främlingsfientlighet och social oro.
Ökade skillnader
Inkomstskillnaderna mellan olika grupper ökar, exempelvis mellan de som har och de som inte har
arbete, mellan befolkning i attraktiva och mindre attraktiva bostadsområden samt mellan de som är
aktiva och passiva. Människors hälsa har förbättrats, men ojämlikheten i livslängd mellan olika
socioekonomiska grupper ökar. Unga flickors psykiska hälsa utvecklas fortfarande negativt. Samtidigt så
är det i högre utsträckning flickor på universitetsutbildningar och pojkar har svårare att klara godkända
betyg i skolan.
Ökad urbanisering
Urbaniseringen är tydlig i Sverige med befolkning som flyttar från glesbygd till städer. Staden blir alltmer
en ekonomisk motor och centrum för innovation och utveckling. Ungdomar söker sig till orter med
universitets- och högskoleutbildning. Luleå tillhör de kommuner utanför storstadsområdena som har en
befolkningstillväxt och tillväxt ställer krav på åtgärder. Detta för med sig att bostadsbristen ökar, trafiken
ökar, service och arbetsplatser flyttar, pendlingsmöjligheter blir viktiga och innerstaden får problem med
buller, luftkvalitet och brist på gröna ytor.
En ökad samverkan behövs mellan olika frågor som påverkar stadens attraktionskraft, utveckling och
hållbarhet, till exempel samverkansmodeller, finansierings och affärsmodeller, beslutsformer,
medborgarengagemang och användardeltagande.
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Befolkningsutveckling
Befolkningen i Luleå kommun har ökat med 170 personer under årets fyra första månader. Detta innebär
att den 30 april bodde det 76 258 personer i Luleå kommun. Ökning beror dels av ett positivt födelsenetto,
plus 52 personer och ett positivt flyttnetto med plus 118 personer. Årets befolkningskurva har en
positivare utveckling än fjolårets. Prognosen strävar efter ett födelsenetto på plus 98 personer och ett plus
på flyttnettot med 302 personer för att nå till målet plus 400 personer 2016-12-31.
Hittills i år ligger folkmängden 230 personer under prognosens 76 488 vid årets slut. När det gäller
födelsenettot ligger vi över prognosen, med samma utveckling under resten av året kommer födelsenettot
på + 153 personer. Även flyttnettot är över prognossiffrorna och kommer vid samma utveckling hamna på
+354 personer. Vilket innebär att prognosmålet på +400 personer kommer att nås med råget i år.
I diagrammet nedan ses befolkningsutvecklingen 2016 jämfört med 2015 och 2014
76 700

Antal personer

76 200
75 700
2016

75 200

2015

74 700

2014

74 200
73 700

31-jan

28-feb

31-mar

30-apr

2016

76 035

76 117

76 224

76 258

2015

75 976

75 943

75 916

75 922

31-maj

30-jun

31-jul

31-aug

30-sep

31-okt

30-nov

31-dec

75 933

75 675

75 696

75 996

76 200

76 210

76 167

76 045
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Sysselsättningsutveckling
Vid en jämförelse av arbetsmarknadsläget i Luleå mellan vecka 18 innevarande år med motsvarande
vecka 2015 kan det konstateras att det skett en fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden med en
minskad arbetslöshet som följd. Antalet lediga jobb som anmälts till Arbetsförmedlingen i Luleå har ökat
kraftigt jämfört med föregående år och siffrorna för arbetslösheten har minskat jämfört med motsvarande
vecka 2015.
Bruttoarbetslösheten (öppet arbetslösa plus arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska insatser) har enligt
statistik från Arbetsförmedlingen minskat med 52 individer från 2 632 till 2 580 individer. Beträffande
ungdomar under 25 år så har arbetslösheten under samma tidsperiod minskat med 83 individer. Den
totala arbetslösheten för åldersgruppen under 25 år har i och med detta minskat från 588 till 505 individer.
Siffrorna för arbetslösheten i Luleå är därmed nere på en historiskt sett mycket låg nivå.
Eftersom ohälsotalet (antalet sjukskrivna plus de individer som uppbär sjukersättning eller
aktivitetsersättning) också påverkar arbetsmarknadsläget kan det konstateras att utvecklingen med att allt
fler individer är sjukskrivna fortsätter. Denna utveckling sker över hela landet och är betydligt högre
bland kvinnor än bland män. Ohälsotalet för Luleå ligger på samma nivå som för riket som helhet.
Minskningen för ohälsotalet det senaste året ligger helt inom områdena sjukersättning och
aktivitetsersättning medan både kortare och längre sjukskrivningar fortsätter att öka. Från 2009 till 2016
har sjukskrivningarna ökat med 79 %.
Trots en positiv utveckling på arbetsmarknaden i Luleå de senaste åren så kan det konstateras att detta
inte kommit de grupper till del som står längst ifrån arbetsmarknaden. Gruppen arbetslösa med
funktionsnedsättning ligger kvar på en hög nivå – ofta med lång tid i arbetslöshet. Det kan också
konstateras att av det totala antalet arbetslösa så är det 953 (37 %) individer som varit arbetslösa mer än 12
månader varav 485 (19 %) varit arbetslösa mer än 24 månader.
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Service
För våra medborgare och kunder/brukare ska vi: Ha god service på likvärdiga villkor anpassad och tillgänglig efter
behoven och ha förmåga att överföra detta till nytta för den enskilde och för samhället.
Ständiga förbättringar
Grunden för all verksamhetsutveckling är att den bygger på tanken om ständiga förbättringar. Eftersom
ingen process någonsin kan bli helt perfekt finns alltid möjligheter till förbättringar. Genom att tydliggöra
sammanhangen kan hela organisationen fortlöpande söka sätt att förbättra verksamheten på alla nivåer.
Processorientering
Processorienteringens tre faser identifiering, kartläggning och utveckling syftar till att förbättra
effektivitet och innehåll med avseende på behoven. Att kartlägga arbetsflöden och ta ett initiativ till
processorientering skapar en tydligare bild av verksamheten som helhet och visar hur medarbetarna kan
bidra till resultatet. Detta skapar förutsättningar för att samarbeta och för att uppnå ständiga
förbättringar. Det finns fortsatt åtskilligt att göra för att ännu bättre lyfta fram och iscensätta ett
processorienterat arbetssätt.
Servicedeklarationer och synpunktshantering
För att utveckla kvaliteten i våra tjänster utger Luleå kommun servicedeklarationer. En servicedeklaration
förtydligar kommunens insats och är både ett löfte och en upplysning om vad medborgarna kan förvänta
sig av kommunen. En deklaration ska vara aktuell, trovärdig och alltid genomförbar under normala
omständigheter. Den är en viktig signal även inne i verksamheten så att det finns en enhetlig uppfattning
om den aktuella servicenivån.
Under de två första kvartalen 2015 har det inkommit cirka 80 synpunkter kopplad direkt till de
servicedeklarationer som kommunen har. Detta är ökning med cirka 15 % jämfört med tidigare år.
Ärendena har bland annat handlat om synpunkter på färdtjänst, snöröjning, väghållning, öppettider för
anläggningar och parkeringsfrågor. Samtliga synpunkter ingår i kommunens arbete med ständiga
förbättringar. Utöver denna hantering finns det även särskilda system för felanmälan som också tar emot
synpunkter.
Tillgänglighet
Frågan om tillgänglighet har fortsatt hög prioritet. Tillgänglighet omfattar allt från bemötande och
information till fysiska miljöer och hjälpmedel. En god tillgänglighet är en grundbult i utvecklingsarbetet
med medborgarnas behov i fokus. Inom Luleå kommun pågår ett arbete med att utveckla kundtjänsten
med fokus på förbättrad tillgänglighet. Ambitionen att ta fram fler e-tjänster ligger fast.
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Medarbetare
Perspektivet handlar om att utveckla medarbetarna och organisation, så att yttre mål och inre utveckling ska vara
möjlig. En gemensam värdegrund är en plattform som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.
Luleå kommun har ca 6 600 medarbetare; (exkl bolagen) med 300 olika befattningar. Av medarbetarna är
56 % akademiker, 79 % kvinnor och medelåldern är 48 år. Luleå kommun har som arbetsgivare en stor
utmaning inom området kompetensförsörjning. Kommunen behöver attrahera och rekrytera nya
medarbetare samt satsa på kompetensutveckling av nuvarande chefer och medarbetare. Luleå kommun
har en HR-strategi för att tydliggöra en gemensam målbild för arbetet med medarbetare och organisation.
HR-strategins fokusområden
Genomförda aktiviteter inom ramen för HR-strategins fokusområden.
Kompetens
Kompetens innebär att ha motivation och kunskap som skapar handlingsförmåga i relation till vad uppdraget kräver.
Kompetensutveckling är olika former av lärande och aktiviteter som ökar kompetensen hos medarbetaren, gruppen
och organisationen.
Aktiviteter: Löpande utbildningar inom Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet har genomförts. Andra
utbildningar som är genomförda är personlig effektivitet och ”att leda utan att vara chef”. Luleå kommun
har som mål att alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Alla förvaltningar
arbetar med kompetensutveckling utifrån sina behov och utmaningar.
Lön och förmån
Lön och förmåner är en naturlig del av verksamhetens utveckling och ett verktyg för att styra verksamheten mot våra
mål. Lönen avspeglar ansvar och i vilken grad individen bidrar till måluppfyllelse. Lön och förmåner är ett av
verktygen för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare.
Aktiviteter: Alla medarbetare ska ha årliga medarbetar- och lönesamtal med sin chef. Resultatet i
medarbetarenkäten visar att en klar majoritet av medarbetarna vet vilka lönekriterier som påverkar lönen
samt har haft eller har ett inplanerat lönesamtal med sin chef.
Under hösten 2015 har en lönestrategi för Luleå kommun 2016-2018 antagits. Strategin innehåller
kvalitativa utvecklingsområden samt prioriterade grupper 2016-2018.
Medarbetarnas förmåner är presenterade både på Intranätet och www.lulea.se. Arbete pågår med att ta
fram en ny förmånsportal för kommunens medarbetare som beräknas driftsättas 1 januari 2017.
Arbetsmiljö och hälsa
Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett medskapande förhållningssätt skapar vi tillsammans den
goda arbetsmiljön, där alla ser helheten, känner arbetsglädje och trygghet. Utveckling av arbetssätt och
förutsättningar sker i dialog i organisationen där det hälsofrämjande perspektivet beaktas. Rehabilitering sker
via tidiga insatser.
Aktiviteter:
Arbetet under 2016 fokuserar på omhändertagande av ny AFS, som berör organisatorisk och social
arbetsmiljö.
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Luleå kommuns attraktionskraft
Luleå kommuns verksamheter och yrken är intressanta för våra nuvarande och blivande medarbetare. Luleå
kommuns olika yrken är väl kända av utbildningsanordnare och studenter. Luleå kommun har ett starkt varumärke
som en attraktiv arbetsgivare som är en väl etablerad del i det geografiska varumärket Luleå.
Aktiviteter: Under året har kommunen varit representerad på ett antal mässor och event i syfte att
marknadsföra Luleå kommun som arbetsgivare. Det finns en plan för att öka samordningen inom
kommunen av marknadsföringsinsatser exempelvis hur rekryteringsannonser ska se ut och var de ska
marknadsföras, deltagande vid mässor och event. Samordning av praktikplatser och ex-jobb för studenter,
sker via hemsidan och en e-tjänst för praktik- och exjobbsansökan används. Många gör praktik och exjobb inom kommunen.

Kompetensförsörjningsrapport
Luleå kommuns kompetensförsörjningsrapport visar en samlad bild av den strategiska
kompetensförsörjningen: Följande punkter ger en sammanfattning av de faktorer som påverkar
kompetensförsörjning 2016-2018 för Luleå kommun som arbetsgivare.
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Fler och fler befattningar är konkurrensutsatta
Utbildningskrav på många befattningar är höga
Utbildningskrav sänks för att öka tillgången på arbetskraft
Rekryteringsbehovet kommer att vara konstant högt flera år framåt på grund av
o stor rörlighet
o tillväxt
o tjänstledighet
o pension
o sjukskrivning mer än 90 dagar
Befolkningen i åldersgruppen 20-64 år minskar och åldersgruppen 65 år och äldre ökar
Omsättning av chefer är hög, 36 % kommer gå i pension fram till 2025
Utbildningssystemet är inte i takt med samhällets behov. De sökande behöver få en inblick i
kommunens arbete och motiveras till att söka utbildningar som leder till de yrken som efterfrågas.
En stor del av de arbetslösa har en annan kompetens än den kommunen efterfrågar
Mångfald är en nyckel för att lyckas med kompetensförsörjning i framtiden
Det blir allt viktigare att konkurrera med andra medel än bara lön, exempelvis bra
utvecklingsmöjligheter, trygg anställning, flexibilitet, kreativ arbetsmiljö och förmåner
Tillsammans med näringslivet i regionenska vi öka attraktionskraften för våra yrken.

Den samlade bilden visar på goda förutsättningar för Luleå kommuns kompetensförsörjning. Frågan
måste dock hållas aktuell för att kunna parera eller möta eventuella kompetensbrister. En bra
kompetensförsörjning är en förutsättning för att kommunen ska kunna nå sina tillväxtmål.
Rekryteringsannonser 2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016
1/1-10/5

Totalt

635

654

892

1330

584 (497)

376

511
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Gemensam värdegrund
Luleå kommuns gemensamma värdegrund är engagemang, ansvarstagande, kompetens och
genom ett medskapande förhållningssätt levandegörs värdegrunden. För att det ska bli möjligt att
följa värdegrundsarbetets långsiktiga effekter i attityder och värderingar hos kommunens
medarbetare ska den gemensamma värdegrunden mätas i medarbetarenkäten. Resultatet i
medarbetarenkät 2015 visar på att den gemensamma värdegrunden är känd och tillämpas i hög grad i
organisationen, utmaningen är att få värdegrunden som en naturlig del i det vardagliga arbetet.

Medarbetarenkät
Luleå kommun genomför en medarbetarenkät vartannat år, senaste mätningen genomfördes
november 2015. Enkätens resultat rapporteras på förvaltnings-verksamhets- och arbetsplatsnivå.
Under våren har ett arbete pågått i organisationen med att analysera enkätens resultat och detta ska
fungera som beslutsunderlag för handlingsplaner och åtgärder. Analysmaterial för arbetsgrupp,
ledarskap och förvaltning finns på intranätet.

Statistik
För en mer detaljerad och utförlig statistik se Personalstatistik på Intranätet eller på lulea.se.
Nyckeltal Frisknärvaro
1 januari- 30 april
Luleå kommun totalt

2014

2015

2016

81,7

78,9

80,5

0 dagar (%) frånvaro pga sjukdom

52,5

49,00

52,7

1-7 dagar (%) frånvaro pga sjukdom

29,2

29,9

27,7

Nyckeltal 1 Sjukfrånvaro
1 januari - 30 april
Luleå kommun totalt

2014

2015

2016

7,6

7,5

6,4
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Ekonomi
Perspektivet handlar om att hushålla med ekonomiska resurser och därmed skapa förutsättningar för att bedriva en
effektiv verksamhet för att klara de externa åtagandena.
Samhällsekonomi
Den svenska ekonomin utvecklades synnerligen starkt under 2015 och BNP växte med omkring 4 procent.
Efter denna mycket starka konjunkturutveckling växer den svenska ekonomin något långsammare under
2016 och 2017. BNP förväntas öka med c:a 3 procent per år, vilket ändå är starkare än i många andra
länder. Den svenska ekonomin utvecklas mycket starkt trots relativ svag internationell tillväxt. Det
hänger samman med en fortsatt mycket stark utveckling av inhemsk efterfrågan samt att investeringarna,
inte minst byggnadsinvesteringarna, växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen rejält till
följd av den omfattande flyktinginvandringen.
En fortsatt stark utveckling av den inhemska efterfrågan gör att sysselsättningen växer snabbt.
Arbetsmarknaden kommer att befinna sig i högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016. Under 2017
förstärks

konjunkturen

ytterligare

och

utvecklingen

på

arbetsmarknaden

blir

stark.

När

sysselsättningsökningen växer fås en positiv utveckling av skatteintäkterna som realt sett växer med cirka
2 procent per år. Tillsammans med ett betydande statligt tillskott får kommunerna och landstingen en
tillfällig lindring i sin ekonomi under 2017 men det ser avsevärt sämre ut åren därefter. BNP växer
långsammare och sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare. Detta medför också att
skatteunderlagsutvecklingen blir svagare samtidigt som det demografiska trycket fortsätter att öka.
Stora demografiska förändringar åren 2016–2019 innebär en stor påfrestning för kommuner och landsting,
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas öka med cirka 590 000,
varav utlandsfödda svarar för 70 procent. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och antalet barn
i skolåldern. Trycket uppåt på kostnaderna i kommuner och landsting förväntas därför vara starkt under
de kommande åren.
Just nu har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande. I takt med att de
asylsökande får uppehållstillstånd så upphör de statliga bidragen till kommunerna och en stor del av
ansvaret övergår till kommuner och landsting som därmed också får en ökad ekonomisk belastning.
Kommunerna påverkas även av de som fått avslag på sin asylansökan. Osäkerheten är stor kring vilka de
ekonomiska konsekvenserna av asyl- och flyktingmottagandet kommer att bli. Utifrån den information
som finns i dagsläget räknar SKL med en mycket kraftig ökning av kostnaderna i kommunerna.
SKL menar i sin vårrapport att det finns stora behov av resurstillskott till kommuner och landsting för att
undvika skattehöjningar inför 2018-2019. I SKL’s kalkyl för kommunsektorn pekar man på att
skatteunderlagets ökning inte räcker för att säkra den kommunala ekonomin. Det uppstår ett glapp
mellan intäkter och kostnader på 70 miljarder kronor åren 2016–2019. I kalkylen täcks detta av ökade
intäkter i form av höjda statsbidrag (15 miljarder utöver de aviserade 10 miljarderna) och ett behov av
ökat skatteuttag motsvarande 1,82 kronor (45 miljarder). Sammanfattningsvis säger SKL att de samlade
ekonomiska konsekvenserna av asyl- och flyktingmottagandet kan komma att bli stora för kommuner och
landsting. I ett kortsiktigt perspektiv kan situationen med många asylsökande och flyktingar delvis
hanteras genom att befintliga resurser utnyttjas hårdare, men detta är ingen framkomlig lösning på sikt,
utan det kommer att krävas utbyggnad av verksamheter. Volymutvecklingen för antalet mottagna är en
helt central faktor – men vad som kommer att hända framöver är mycket osäkert.

13

204

Ekonomisk analys kommunen
Periodresultat kommunen
Kommunen (exklusive bolagen) redovisar ett positivt periodresultat på 58 mkr vilket är 25 mkr bättre än
budget. Kommunens olika verksamheter visar ett periodresultat i jämförelse med budget på +38 mkr. Det
är ett saldo av förvaltningarnas över- respektive underskott i jämförelse med budget, (se nämndernas
driftsredovisning på nästa sida). Nettot av skatteintäkter och generella statsbidrag är 1 mkr bättre än
budget, saldot av finansiella intäkter och kostnader är i nivå med budget. I verksamhetens kostnader
ingår semesterlöneskulden per 2016-04-30.
De kommunala bolagen redovisar tillsammans ett positivt periodresultat på 65 mkr (56mkr) vilket är 9
mkr bättre än samma period 2015.
Resultaträkning kommunen januari – april
Resultaträkning (mkr)

Kommun
Utfall
1504

Utfall
1604
Intäkte r
Kostnade r
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad
Skatte intäkte r

Budget
Per
1604

Avvikelse Prognos
Utfall budget
Helår
per 1604
2016

Budget Avvikelse
Prognos budget
Helår
2016
2016

1 084

955

967

118

2 873

2 900

-2 326

-2 251

-2 234

-92

-6 674

-103

-98

-101

-2

-323

-1 345

-1 394

-1 369

24

1 262

1 197

1 260

137

141

138

Ge ne re lla statsbidrag
Finansie lla intäkte r

Utfall
Helår
2015

-27

3 249

-6 703

29

-6 702

-304

-19

-309

-4 124

-4 107

-16

-3 761

1

3 779

3 781

-2

3 587

0

412

413

-1

427

6

41

14

-7

42

41

1

49

Finansie lla kostnade r

-3

-4

-10

7

-16

-30

14

-11

Periodens resultat

58

-20

32

25

93

97

-4

291

Resultaträkning bolagen, januari – april
Resultaträkning (mkr)

Luleå

Luleå

Kommun-

Energikon-

Lulebo AB

företag AB

c ernen

Luleå

Luleå

Luleå Hamn

Lokaltrafik Renhållning
AB

AB

Nordiskt

Kronan

FlygTeknik- Exploatering

AB

Centrum

AB

AB

Rörelsens intäkter

0

394

211

49

35

25

6

0

-1

-280

-118

-19

-17

-8

-4

-1

Personalkostnader

0

-30

-16

-26

-12

-12

-3

0

Avskrivningar

0

-28

-35

-4

-3

-3

0

0

Summa kostnader

-1

-338

-170

-49

-32

-23

-8

0

Rörelseresultat

-1

56

41

-1

3

2

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

Rörelsens kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-1

0

-33

0

0

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

-2

56

9

-1

3

2

-1

-1

2

45

12

-1

4

-1

0

-1

-3

11

-3

0

-2

3

-1

0

Resultat 2015-04-30
Förändring
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Driftsredovisning nämnderna januari – april
Driftsredovisning kommunen (mkr)

Kommun
Utfall
1604

Budget

Utfall
1504

-63

Kommunle dningsförvaltning

Avvikelse Prognos
Utfall budget
Helår
per 1604
2016

Per
1604

-58

Budget Avvikelse Utfall
Prognos budget
Helår
2016 Helår 2015
2016

-66

4

-198

-199

1

-183

Va ra v EU-projekt

-3

-4

-3

0

-10

-10

0

-10

KS/ Kolle ktivtrafik

-30

-30

-31

1

-92

-93

1

-84

KS/ Arbe tsmarknadsförvaltning

-26

-30

-33

6

-98

-98

0

-96

-17

-16

-17

0

-52

-52

0

-52

-549

-537

-555

6

-1 666

-1 666

0

-1 638

-66

-64

-66

0

-197

-197

0

-194

0

0

0

0

0

0

0

0

-33

-32

-37

3

-107

-110

3

-101

-8

-5

-7

-1

-21

-21

0

-21

-492

-492

-510

19

-1 531

-1 531

0

-1 525

-78

-74

-77

0

-231

-232

1

-228

-1

-1

-1

0

-2

-2

0

-2

-1 362

-1 339

-1 401

38

-4 196

-4 202

6

-4 125

17

-55

31

-14

73

94

-22

364

-407

-381

-332

-74

-1 007

-997

-10

-899

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

-1

1

-2

-2

0

0

0

0

-3

3

-8

-8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145

96

8

32

64

96

95

0

135

431

416

437

-6

1 318

1 312

6

1 292

-103

-98

-101

-2

-323

-304

-19

-309

-1 345

-1 394

-1 369

24

-4 124

-4 107

-16

-3 761

1 262

1 197

1 260

1

3 779

3 781

-2

3 587

137

141

138

0

412

413

-1

427

KS/ Räddningsnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Fritidsnämnd
Hamnstyre lse n
Kulturnämnd
Miljö- och Byggnadsnämnd
Socialnämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Övriga nämnde r
Summa nämndernas utfall
Finansförvaltning:
varav:
Pensioner, löneskuld, a rbetsgiva ra vgifter
2

Kommunstyrelsens a nsla g för EU-projekt

Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov
Kommunfullmä ktiges medel för oförutsedda behov
Medel för stra tegiska utvecklingsinsa tser

2

2

Rea lisa tionsvinster/-förluster m.m.
Resulta t försä ljning omsä ttningstillgå nga r
Internt å terförda kostna der
Avskrivninga r

Verksamhetens nettokostnader
Ska tteintä kter
Generella sta tsbidra g

6

41

14

-7

42

41

1

49

Fina nsiella kostna der

-3

-4

-10

7

-16

-30

14

-11

Periodens resultat

58

-20

32

25

93

97

-4

291

Fina nsiella intä kter

Bolagens resultatprognoser
Resultatprognos (mkr)

Luleå

Luleå

kommun-

Energikon-

Lulebo AB

företag AB

c ernen

Luleå

Luleå

Luleå Hamn

Lokaltrafik Renhållning
AB

AB

Nordiskt

Kronan

FlygTeknik- Exploatering

AB

Centrum

AB

AB

Rörelsens intäkter

0

978

614

137

121

80

16

0

Övriga rörelsekostnader

-4

-867

-478

-143

-111

-61

-18

-3

Rörelseresultat

-4

111

136

-6

10

19

-2

-3

Resultat från finansiella poster

40

1

288

0

0

-1

0

0

Resultat efter finansiella poster

36

112

424

-7

10

17

-2

-3

15
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Balansräkning kommunen januari – april

Balansräkning kommunen (mkr)

Kommun
Utfall

Utfall

Utfall

2016-04

2015-04

2015

5 188

5 130

5 189

Maskine r och Inve ntarie r

151

142

161

Pågåe nde nyanläggningar

464

475

477

47

41

47

5 849

5 789

5 874

6

6

11

379

382

460

Kortfristiga place ringar

4

4

4

Kassa och bank

0

0

0

388

392

476

6 238

6 181

6 349

4 358

3 987

4 300

58

22

291

Avsatt till pe nsione r

244

220

238

Övriga avsättningar

61

66

61

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnade r och te kniska anläggningar

Finansie lla anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd m.m.
Kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA Tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Därav årets resultat
Avsättningar

Skulder
Långfristiga skulde r

420

386

317

Kortfristiga skulde r

1 156

1 522

1 433

Summa avsättningar och skulder

1 880

2 194

2 049

SUMMA eget kapital, avsättningar och skulder

6 238

6 181

6 349
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Kommunens nettoinvesteringsredovisning samt investeringsprognos
Nedan ses utfall per april jämfört med den reviderade budgeten för 2016. Utfallet uppgår till -25mkr
vilket beror på försäljning av tomträtter påverkar nettot med -96mkr. Årsprognosen för kommunens
nettoinvesteringar beräknas uppgå till 635 mkr och pekar således på en lägre investeringsvolym med 286
mkr jämfört med reviderad budget. Prognosen för bolagskoncernen, som visas i nedan tabell, visar i
nuläget en investeringsvolym på 497 mkr för året. Den sammanlagda investeringsbudgeten för
bolagskoncernen 2016 summerar till 531 mkr.

Investeringsredovisning kommunen
(mkr)

Kommun
Utfall
1604

KS / Kommunledningsförvaltning

2

KS / Arbetsmarknadsförvaltning

0

Budget

Utfall
1504

14

Avvikelse Prognos Rev BudgetAvvikelse Utfall
Utfall Prognos budget
budget
Helår
Helår
2016 Helår 2015
2016
2016
Per 1604 per 1604

0

2

0

6

6

0

24

1

0

2

2

0

0

KS / Räddningsnämnd

1

0

4

-3

10

12

-2

1

Barn-oc h utbildningsnämnd

4

4

2

2

7

28

-20

22

Fritidsnämnd

-2

1

9

-11

16

27

-11

15

Kulturnämnd

0

0

1

-1

2

2

0

4

Miljö- oc h byggnämnd

0

0

0

0

1

1

0

0

1

3

5

-3

10

14

-4

8

S tadsbyggnadsnämnd inkl exploatering

-31

61

277

-307

581

830

-249

320

Summa nettoinvestering

-25

83

300

-324

635

921

-286

395

S oc ialnämnd

De kommunala bolagens investeringsredovisning
Investeringsredovisning & prognos
(mkr)

Luleå Energi AB
Lulebo AB
Luleå Lokaltrafik AB
Luleå Renhållning AB
Luleå Hamn AB
Nordiskt FlygTeknikCentrum
Kronan Exploatering AB
Summa koncernen

Inve ste ringar

Inve ste ringar

Inve ste ringar

Inve ste ringar

DR1 -2016

DR1 -2015

Prognos he lår

Budge t-he lår

28
54
0
8
0
0
0
91

20
50
3
0
1
0
0
75

164
300
11
14
8
0
0
497

144
350
11
14
13
0
0
531
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Uppföljning av god ekonomisk hushållning
Luleå kommuns ”Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv” är utformad för att
svara upp mot kommunallagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning. Avstämningen av god
ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i samband med behandlingen av strategisk plan och
budget, delårsrapport och årsredovisning.
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat långsiktiga finansiella mål och
riktlinjer, finansiella mål för budgetåret samt mål och riktlinjer för verksamheten. Finansiella mål för
budgetåret formuleras inom ramen för Luleå kommuns årliga budgetprocess.
•
•
•
•

En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning.
Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %.
Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 %
Soliditeten ska vara oförändrad.

För 2016 är det prognosticerade resultatet för kommunen 93,4 mkr och prognosen för nettoinvesteringar
beräknas uppgå till 635 mkr. Tre av fyra av de finansiella målen beräknas uppnås, det som avviker är
nettoinvesteringarnas andel som prognostiseras uppgå till 15 %. Bedömningen på längre sikt är att det
med nuvarande ekonomiska förutsättningar endast är möjligt att nå det första av målen under åren 2017
och 2018, för mer information se strategisk plan och budget 2016-2018.
För 2016 har kommunstyrelsen i styrkortets ekonomiperspektiv formulerat följande finansiella
målområde som är av betydelse för god ekonomisk hushållning: Mål för att bedriva verksamheten inom
angivet kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag). Det innebär att kommunen ska ha en
ekonomi i balans.

Redovisningsprinciper
Delårsrapportens främsta syfte är att spegla kommunens prognostiserade ekonomiska resultat och utfall
för verksamheternas måluppfyllelse för perioden.
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i
årsredovisningen. Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har
gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:
•
•
•
•
•
•

Exploateringsfastigheter som avses försäljas inom ett år redovisas under anläggningstillgångar för
perioden januari-augusti.
Ingen särskild hänsyn har tagits till osäkra kundfordringar och varulager.
Förändringar i pensionsskulden, skatteprognosen och statsbidragen är till största möjliga
utsträckning beaktade.
Ingen sammanställning görs av kommunkoncernens balansräkning.
Finansieringsanalys upprättas endast vid årsbokslut.
Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade på samma sätt som vid årsbokslut.
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Analys – måluppföljning kommunstyrelsens styrkort
Kommunstyrelsens målområden är avstämda med en kommentar om de väsentligaste delarna som
nämnder/förvaltningar och bolag inrapporterat. Därtill läggs sedan en sammanfattning av de färger som respektive
verksamhet bedömt: grönt (målet uppnått), gult (arbetet påbörjat, målet ännu ej uppnått) och rött (arbetet ännu ej
påbörjat).
Förklaring till förkortningar
KLF=Kommunledningsförvaltningen,

AMF=Arbetsmarknadsförvaltningen,

RTJ=Räddningstjänsten,

BUN=Barn- och utbildningsnämnden, Fritid=Fritidsnämnden, Kult=Kulturnämnden, MBN=Miljö- och
byggnadsnämnden, SOC=Socialnämnden, SBN=Stadsbyggnadsnämnden, LEAB=Luleå Energi, LLT=Luleå
lokaltrafik, LRAB=Luleå Renhållning, NFTC=Nordiskt flygteknikcentrum, KEA=Kronan exploatering,
LHAB=Luleå Hamn

SAMHÄLLE
KS Målområden

Senaste analys

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt
fokus på avgörande faktorer för 2016

Kommentarer:
Arbete i enlighet med översiktsplanen, Program till Vision 2050,
pågår på många olika sätt. De avgörande faktorer som angavs inför
2016 har blivit omhändertagna av en eller flera förvaltningar/bolag
och arbete har inletts eller utvecklats från 2015.
Bolagens kommentarer är dock i de flesta fall mycket knapphändiga
och inte direkt kopplade till de avgörande faktorerna.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 1
LHAB
Antal = 13
KLF, AMF, BUF, FRITID, KULT, MBN, SOC, SBF, LULEBO, LRAB,
NFTC, KEA, LEAB
Antal = 1
RTJ
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SERVICE
KS Målområden
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Senaste analys
Kommentarer:
Arbetet med mer resultatfokuserad årsredovisning är påbörjat.
Översyn internt kvalitetsarbete inlett avseende
brukarundersökningar, nyckeltal, resultatfokus och kvalitetssystem
(AMF, FRI, KULT, SOC, SBN). Arbetssätt med stöd av digitalisering
pågår inom många områden (BUN, MBN, LEAB, KEA). Förenklat
biljettköp och arbete med att öka reseupplevelsen (LLT). Arbete med
kvalitetscertifieringar (LRAB, LHAB)
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 1
KULT, LHAB
Antal = 15
KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LULEBO,
LLT, LRAB, NFTC, KEA
Antal = 0

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra
resultat av utförd service

Kommentarer:
Jämförelsetjänsten, systemstöd för att kunna följa framtagna
nyckeltal, servicedeklarationer samt att återkoppla synpunkter
behöver utvecklas vidare och finns i planerna hos flera
verksamheter. LLT och LEAB ligger i topp inom respektive
branschundersökningar.
NFTC och KEA saknar mål för målområdet.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 1
LLT
Antal = 12
KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LRAB,
LHAB
Antal = 1
LULEBO
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MEDARBETARE
KS Målområden

Senaste analys

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Kommentarer:
Målområdet är inte nytt och liksom tidigare pågår en rad olika
aktiviteter för att ge chefer bra förutsättningar. Varje verksamhet
arbetar med sina specifika förutsättningar.
•

utvecklar rutiner för administrativt stöd till chefer

•

anpassar ledningsorganisationen

•

tydliggör uppdrag/mål eller roll/ansvar

•

bildar ledarteam för stöd och utveckling

•

inför avlastande tjänster (planerare, administrativa
funktioner)

•

justerar arbetssätt

•

ledarutvecklingsinsatser (coachande samtal, föreläsningar
etc)

Man kan konstatera ett ökat fokus på chef- och ledarskap i allmänhet
och även insatser med sikte på kommande ledarförsörjning.
KEA - inga insatser planerade för året.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal =2
FRITID, LEAB

Antal =13
KLF, AMF, RTJ, BUN, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LULEBO,
LLT, NFTC, LRAB
Antal = 1
KEA

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande
arbetsplatser

Kommentarer:
Här rapporteras att medarbetarenkäten är ett viktigt instrument.
(Analys och handlingsplaner ska vara klara under maj månad). Flera
förvaltningar har för avsikt att diplomera sig som hälsofrämjande
arbetsplatser under året och har påbörjat arbetet. Åtgärder för att
minska ohälsan tar sig uttryck som:
•

framtagande av tydlig prioriteringsordning av
arbetsuppgifter för chefer (vård- omsorg)

•

tydliggöra roller och uppdrag

•

upprätta ledningssystem där medarbetare är delaktiga i
framtagande av rutiner o processer (SBN)

•

samtal om hälsa (hur kan stress minskas med samarbete)

Bolagen rapporterar i huvudsak insatser av friskvårdskaraktär.
KEA har inga mål för området
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 3
FRI, LULEBO, LHAB

Antal =13
KLF, AMF, RTJ, BUN, KULT, MBN, SOC, SBF, LEAB, LULEBO, LLT,
NTFC, LRAB
Antal =0
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EKONOMI
KS Målområden

Senaste analys

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna
kommunbidrag (nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Kommentarer:
Förvaltningarnas och bolagens uppdrag är att klara verksamheten
inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav och därmed bidra
till att kommunens resultatmål uppnås. Resultatet för kommunen
för perioden uppgår till +57,8 mkr.
Nämndernas prognostiserade avvikelser mot budget beräknas
sammantaget uppgå till +5,7 mkr. Överskott prognostiseras av
kulturförvaltningen med +3,0 mkr och kollektivtrafiken och
kommunledningsförvaltningen med vardera +1,0 mkr. Prognosen
för finansförvaltningen uppgår till -10,1 mkr varav skatteintäkterna
beräknas ge underskott med -2,7 mkr, finansnettot +15,0 mkr och
pensioner -9,6 mkr.
De sammanlagda effekterna av ovanstående innebär att kommunen
förväntas redovisa ett positivt resultat på 93,4 mkr vid årets slut
vilket är -3,8 mkr sämre än budget
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 11
KLF, AMF, RTJ, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBN, LEAB, LULEBO
Antal = 0
Antal = 5
LLT, LRAB, LHAB, NFTC, KEA

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Kommentarer:
Begränsade möjligheter att få utökat kommunbidrag ökar kraven på
nämnden att frigöra resurser genom omprioritering och
effektivisering. Systematiska kostnads- och verksamhetsanalyser
med jämförbara kommuner måste i större utsträckning leda till lägre
kostnader till minst samma nytta. Möjligheter till en effektivare
resursanvändning av personal och lokaler bör analyseras. Nämnden
bör lägga fast en långsiktig strategi för förändringsarbetet där
ständiga förbättringar bidrar till en långsiktig effektivare
resursanvändning.
I kommunens ägarpolicy finns uttryckt att främja effektiviteten i
bolagskoncernen. Syftet är att stärka bolagens konkurrenskraft och
förmåga att långsiktigt infria ägarnas krav och förväntningar.
Uppdraget till bolagen är att söka nya möjligheter att långsiktigt öka
sin effektivitet.
Bedömning nämnder/bolag:
Antal = 4
RTJ, LEAB, LULEBO, LHAB
Antal = 11
KLF, BUN, FRI, KULT, MBN, SOC, SBF, LLT, LRAB, NFTC, KEA
Antal = 1
AMF
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Måluppföljning nämndernas och bolagens styrkort
På följande sidor presenteras nämndernas och bolagens måluppföljning. I likhet med tidigare år har varje
nämnd/bolag, på ett uppslag, sammanfattat den bedömda måluppföljningen. Förutom styrkortet kan
nämnderna/bolagen själva välja vad man vill lyfta fram på sitt uppslag.
Alla nämnder har utöver denna sammanfattade redogörelse upprättat egna delårsuppföljningar. Där
redovisas mera djupgående kommentarer för varje mål och perspektiv. Även kommentarer kring
nämndernas pågående arbete med interna kontroller redovisas i nämndens egna delårsuppföljning.
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Kommunledningsförvaltning
Verksamhetens måluppföljning
Delårsuppföljningen för kommunledningsförvaltningen baserar sig på verksamheteten inom sju kontor
med uppdrag enligt ovan. Kommunledningsförvaltningens uppföljning av pågående och planerade
insatser för att nå målen i styrkortet indikerar att samtliga mål, utom målet för inköpsanalys är påbörjade.
Verksamheten bedrivs inom tilldelat kommunbidrag.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

26 538

83 981

-114 691

-360 723

-4 361

-13 163

-92 514

-289 905

97 307

291 923

4 793

2 018

Nettoinvestering

Årsbudget
Avvikelse

Perioden

Prognos

1 792

6 175

6 200
25

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett överskott mot budget för perioden januari – april 2016 med
4,8 mkr. Överskottet består av ett flertal över- och underskott. Större avvikelser är att anslaget för
kollektivtrafik uppvisar ett överskott på + 0,9 mkr, men även att ett flertal anslag bl.a särskilda
folkhälsosatsningar (+2,7 mkr), projektanslag mm visar på ej förbrukade anslag. Verksamheterna för
facklig verksamhet +0,4 mkr, hälsofrämjande insatser +0,3 mkr, förvaltningsområde minoritetsspråk
+0,7 mkr, marknadsföring m.fl verksamheter visar på periodöverskott medan verksamheter för
överförmyndarnämnden -2,4 mkr, kommunhälsan -0,5 mkr m.fl visar på periodunderskott.
Prognosen för helåret är ett överskott med 2,0 mkr. Överskott prognostiseras för anslaget för Teknikens
hus med 1,0 mkr samt för kollektivtrafiken med 1,0 mkr.
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Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus
på avgörande faktorer för 2016

Genomföra aktiviteter utifrån genomförd programmålanalys
Fler ska välja Luleå som bostadsort
Modell för medborgardialoger är beslutad och implementerad

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Sammanhållet förslag för genomförande av samlad kundtjänst
gentemot medborgarna
Omhänderta utpekade förbättringsområden utifrån
Kommunkompassen
Enhetlig modell för systematiskt kvalitetsarbete

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av
utförd service

Utfärda och följa upp servicedeklarationer
Kundmätning kontorsvis ska analyseras och vid behov leda till
åtgärder
Öka antalet externa och interna e-tjänster
Genomföra aktiviteter utifrån KLF:s handlingsplan för
jämställdhetsintegrering

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Chefer upplever att de har rätt förutsättningar att utöva sitt
ledarskap.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Gott hälsoläge ska prägla arbetsplatsen
Handlingsplan utifrån medarbetarenkät

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Resultat > 0

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Vidta åtgärder utifrån genomförd inköpsanalys
Utvecklad administrativ samordning inom KLF
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Arbetsmarknadsförvaltning
Verksamhetens måluppföljning
Utökningen inom flyktingområdet har haft en stor inverkan på förvaltningens verksamhet under
perioden. Kommunen har för 2016 en ny överenskommelse om mottagningen av 248 flyktingar och 232
platser för ensamkommande barn. Verksamheten för ensamkommande barn har utökats med ett boende
på Nordkalotten. Under januari togs ca 110 barn hem från utplaceringar i andra kommuner. KSArbetsmarknadsförvaltning ansvarar för utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande och
ett förslag till revidering av samordningsuppdraget har tagits fram. I dagsläget är bostadsbristen påtaglig
för mottagandet av nyanlända och samordningsgruppen arbetar intensivt med frågan. För att tillvarata
och bygga vidare på utrikesföddas kompetenser arbetar förvaltningen med att utveckla
samverkansformer med arbetslivet för att öka etableringen på arbetsmarknaden. Ali projektet är en
särskild satsning för att stödja ensamkommande ungdomar in på arbetsmarknaden. Projektet Bazar som
riktar sig till utrikesfödda kvinnor som står mycket långt från arbetsmarknaden har påbörjats. Genom
extra stöd och utbildning ska kvinnorna utvecklas och på så sätt kan komma närmare egen försörjning.
Utvecklingen av jobbprocessen fortsätter för att fler personer som får en arbetsmarknadsinriktad insats
ska gå till jobb eller studier. En särskild satsning på försörjningsstödstagare har påbörjats och ett 30 tal ska
erbjudas anställning i ett år i kommunen med syfte att bryta utanförskapet och förbättra möjligheterna till
etablering på arbetsmarknaden. Vuxenutbildningens arbete har fokuserat på tillgänglighet och
möjliggörande för personer som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och
därför behöver studera. Tillgänglig information för målgruppen kortutbildade och forum för möten har
skett. Uppsökande verksamhet riktad till personer med rätt att studera inom Särskild utbildning för
vuxna genomförs. Nya former för uppsökande verksamhet mot unga planeras och rekryteringen av två
unga för uppsökande verksamhet har påbörjats. Utbildningskontrakt har införts i samverkan med
Arbetsförmedlingen och är en insats riktad mot personer som inte fullgjort gymnasiet. I dagsläget har ett
30 tal personer utbildningskontrakt i kommunen.
Förvaltningen har påbörjat ett förbättringsarbete kring kvalitetsuppföljning. Kvalitetsorganisation för
förvaltningen är framtagen. Uppdraget för perioden har varit att se över förvaltningens statistik och
nyckeltal för att förbättra mätningarna och utveckla brukarfokus.
Insatser görs för att stärka chefers förutsättningar. Inom Integrationsavdelningen är en
organisationsöversyn som omfattar chefers förutsättningar genomförd och en handlingsplan är
framtagen. Utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter med fokus på krisplaner och
genomgång av de föreskrifter som berör verksamheten.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

54 609

178 600

-80 790

-275 747

-171

-520

-26 352

-97 667

32 556

97 667

6 204

0

Perioden

Prognos

172

1 700

Nettoinvestering

Årsbudget

1 700

Avvikelse

0

KS-Arbetsmarknadsförvaltningen prognostiserar ett resultat för år 2016 enligt budget.
KS-Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar för perioden ett överskott med 6,2 mkr. Av detta överskott
beror 3,4 mkr på att verksamheten feriejobb bedrivs under jun-aug och att kostnaderna faller ut under
dessa månader. Resterande del av överskottet beror till största del på att köpta utbildningar och yrkesvux
har lägre kostnader än budgeterat. En del stora kostnader för externt köpta utbildningar faktureras
halvårsvis. Det tas dessutom löpande under året beslut om nya utbildningsplatser som ökar den totala
kostnaden under året. Verksamheterna för externa utbildningar bedöms följa budgetplanen.
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Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Öka antalet personer från våra målgrupper som går till arbete eller studier med 10 %.
Särskilda satsningar på utrikesfödda.
Delta i genomförande av en mötesplats för unga i Luleå med syfte att ge ökade kunskaper
om utbildningar, arbetsmarknad och arbetsliv.
Ta fram nya former för uppsökande verksamhet.
Utveckla integrationsprocessen och koppla till jobbprocessen för att öka andelen nyanlända
som efter etableringsinsatser går till arbete eller studier.
Utveckla samverkansformer med arbetslivet för att öka etableringen på arbetsmarknaden
och underlätta kompetensförsörjningen i regionen. Personer med utländsk härkomst är
prioriterade.
Delta med insatser inom utvalda stadsdelar/byar inom ramen för start och uppväxt för alla.
Utveckla yrkesutbildningar med språkstöd på individnivå.
Utveckling och samordning för ett ökat flyktingmottagande.
Koppla utbildningsprocessen till jobbprocessen för att öka antalet som går till arbete eller
studier.
Särskilda satsningar för försörjningsstödstagare.

SERVICE
KS Målområden
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Nämnd-/Bolagsmål
Se över brukarundersökningar och utveckla brukarorienteringen i förvaltningen.
Jämställdhetsanalyser genomförs på alla avdelningar inom utvalda områden.
Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet och resultatstyrning.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Tag fram indikatorer och utveckla uppföljningen inom integrationsområdet.
Utveckla mätmetoder och digitalisera utvärderingen av jobbprocessens aktiviteter.

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Fortsätta utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Arbetsmarknadsförvaltningens arbetsplatser ska hälsodiplomeras.

Ledarskapsutveckling för att stärka chefernas förutsättningar till ett gott ledarskap.

Insatser för att sänka sjukfrånvaron.

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag/avkastningskrav.

Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Avsätta resurser för fler externt finansierade projekt.
Utveckla kopplingen mellan kvalitetsuppföljning, effektivitet och resultatstyrning.
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Räddningstjänst
Verksamhetens måluppföljning
I maj har kommunstyrelsen beslutat att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med
räddningstjänsten gå vidare med utredning av några olika alternativ för placering av ny brandstation.
Arbetet med samverkan mellan räddningstjänster i länet startade med en "kick-off" i Luleå den 28-29
januari. I denna deltog räddningschefer och deltagare från olika arbetsgrupper och man arbetade fram en
planering för hur verksamheten ska bedrivas framöver. Samverkan bedrivs inom följande områden:
Ledningssystem, räddningshjälp, förebyggande arbete, övning och utbildning, information samt inköp
och investeringar. Räddningstjänsterna i Norrbotten har tillsammans med e-nämnden genomfört en
gemensam upphandling av ett nytt verksamhetssystem som planeras att införas under hösten.
Under år 2016 har räddningstjänsten infört dynamisk resurshantering som innebär att SOS Alarm kan
larma de närmaste tillgängliga räddningsresurserna med de förmågor som behövs för att hantera den
aktuella händelsen.
Analysen av medarbetarenkäten pågår på alla nivåer i organisationen. Analyserna kommer att
sammanställas och resultera i en handlingsplan med aktiviteter som ska genomföras inom
räddningstjänsten.
Under vecka 16 har Luleå kommuns elever i årskurs 2 sett teatern ”Åh vilket ös, elden är lös” som har
spelats på brandstationen av Luleå Kulturskola i samverkan med Luleå Räddningstjänst. Teatern belyser
brandrisker i hemmet, vad man bör ha för brandskyddsutrustning hemma och hur man ska agera om det
börjar brinna. Även säkerhet på vatten togs upp.
Räddningstjänstens verksamhet har påverkats av den flyktingsituation som uppstått i Sverige. En
medarbetare har utsetts som koordinator för flyktingfrågan inom Luleå kommun samt att även andra
medarbetare har fått arbeta med uppgifter inom detta område. Detta har medfört att planerade aktiviteter
inte har genomförts utan skjutits på framtiden.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

2 407

8 116

-18 992

-58 062

-633

-2 427

-17 218

-52 373

17 458

52 373

240

0

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

872

10 345

Årsbudget

12 345

Avvikelse

2 000

Avvikelsen mot budget t o m 2016-04-30 är 0,2 mkr. Prognosen visar att verksamheten år 2016 kommer att
bedrivas inom angivet kommunbidrag. T o m april har räddningstjänsten investerat i två mindre
räddningsfordon samt ett fordon som ska användas vid IVPA-insatser (I Väntan På Ambulans). Den
sistnämnda är placerad i Råneå. I april har räddningstjänsten beställt en stegbil som ger möjlighet till
räddningsinsatser på 32 meters höjd.
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Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden
Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Nämnd-/Bolagsmål
Delta i kommunövergripande genomförandegrupper.

SERVICE
KS Målområden
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Nämnd-/Bolagsmål
Planera verksamheten så att kundtjänst och handläggare finns tillgängliga för en god service.
Aktivt arbeta för att medborgare och organisationer ska uppleva ett bra bemötande och att
räddningstjänstens arbete skapar mervärde.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Minska tiden till att en effektiv räddningsinsats påbörjas.

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Implementera utbildningsplan för kravställande kompetensutbildningar för samtliga
chefsnivåer.
Med utgångspunkt från analysen av medarbetarenkäten stärka chefernas förutsättningar till
ett gott ledarskap.
Ta fram tydligare uppdrag och mål i relation till resurser och förutsättningar till
avdelningar/chefer.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Gott hälsoläge ska prägla räddningstjänsten.
Ta fram en handlingsplan utifrån resultatet av medarbetarenkäten.

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Genomföra jämförelser mot andra räddningstjänster.
Fortsatt och fördjupad samverkan mellan räddningstjänster i regionen och länet.
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Barn- och utbildningsnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Nämnden kan konstatera att det pågår omfattande arbete inom alla skolformer och verksamheter för att
nå högre måluppfyllelse.
Det stora mottagandet av asylsökande ensamkommande barn har påverkat verksamheten vid några 7-9skolor samt, framförallt, på gymnasieskolans program Språkintroduktion. Inflödet av ytterligare
asylsökande har avstannat efter årsskiftet.
Förskolan utvecklas genom kostnadsanalyser och genomgripande förändringar som ger förutsättningar
för en ändamålsenlig organisation och verksamhet.
Den nationella IT-strategin för skolan och förvaltningens arbete med Digital agenda kräver stora
kompetensutvecklingsinsatser och teknisk utveckling.
Fortsatta kompetensförsörjningsinsatser kommer att krävas för att säkerställa kvalificerade och behöriga
medarbetare. Arbetet med att skapa en hållbar arbetsorganisation med goda förutsättningar för
medarbetare och chefer behöver fortsätta.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

68 986

190 000

-608 826

-1 827 186

-9 084

-28 896

-548 924

-1 666 082

555 361

1 666 082

6 437

0

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

3 962

7 100

Årsbudget

5 500

Avvikelse

-1 600

Kraftfulla åtgärder vidtas för att nämndens verksamhet fortsatt ska bedrivas inom angivet
kommunbidrag. Resurser är frigjorda inför året genom effektiviseringsåtgärder och omprioriteringar
motsvarande nästan 50 Mkr (2,7 % av kommunbidraget). Utmaningen är att fördela resurserna så
effektivt att alla ska ges förutsättningar för att klara av en budget i balans. Det är svårt att finansiera barnoch elevökningen samtidigt som konsekvenser av investeringsåtgärder driver upp kostnaden och statliga
krav ökar på exempelvis modersmål och ökad undervisningstid i matematik. Många rektorer har problem
även om ett positivt trendbrott redovisas. Dessutom ökar nämndens kostnader på grund av ett nytt
bussavtal, kostnadsökningar som nämnden inte kan påverka.
Fortsatt arbete pågår med att åtgärda enheter som har ett ekonomiskt underskott. För att säkerställa
fortsatt hållbar ekonomisk utveckling krävs ett nära samarbete mellan stab och verksamhet, då det gäller
kompetensförsörjning och bemanningsplanering. De identifierade skolenheterna utreds i
prioriteringsordning. Åtgärdsplaner fastställs med tidplan för respektive skolenhet. Uppdraget är att
säkerställa en ekonomi i balans enligt tilldelad resursram.
Förvaltningen vidtar flera åtgärder för att nå högre effektivitet i resursfördelning och -användning både
på lång sikt och innevarande år. En ny resursfördelningsmodell med månadsvis avstämning är sedan
tidigare införd i för- och grundskolan och omfattar nu även gymnasie- och särskolan. Förvaltningen
jobbar vidare med att utveckla en olik fördelning för likvärdighet. En pågående översyn av elevpengen
ska också bidra till kvalitetssäkringen av analyserna.
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Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Andelen behöriga till gymnasieskolan ska öka. (Gem med soc)
soc)

I samverkan vidta åtgärder för att stärka barns och ungas hälsa och självkänsla. (Gem med
I samverkan utveckla en skola som främjar nyanländas etablering och integration
Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka
Utveckla en skola som arbetar aktivt med det kompensatoriska uppdraget

SERVICE
KS Målområden
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Nämnd-/Bolagsmål
Utveckla kommunikation och dialog med medborgare och brukare om skolan
Medborgarnas nöjdhet med skolan i Luleå ska öka.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Öka systematiken i uppföljningen av utförd service

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Sträva efter högst 25 direkt underställda medarbetare.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Genomföra aktiviteter för att bidra till kompetensöverföring och kompetensförsörjning
Anordna aktiviteter med fokus på kommunens värdegrund i det dagliga arbetet.
Fokusera på arbetssätt som främjar inflytande, delaktighet och arbetsglädje

EKONOMI
KS Målområden
Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)
Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Nämnd-/Bolagsmål
Verksamheten ska bedrivas inom angivet kommunbidrag

Skolans resurser ska på alla nivåer användas effektivt och fördelas så att alla barn och unga
ges likvärdiga förutsättningar
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Fritidsnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Då fyra månader av året passerat kan vi konstatera att arbete pågår inom samtliga av fritidsnämndens
mål. Tre mål uppfylls under perioden medan det för ett mål redan står klart att det inte kommer att nås.
Några av nämndens mål inom samhällsperspektivet är komplexa och fritidsnämnden äger inte själva de
bakomliggande orsakerna till förändringar. Fritidsförvaltningens arbete kan dock bidra till uppfyllandet
av målen. Inom målet att erbjuda likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid bidrar fritidsförvaltningen
genom att tillse att bokningsbara tider i våra anläggningar tillfaller tjejer och killar i samma utsträckning.
Mätningarna behöver utvecklas för att ge en heltäckande bild men av den statistik som i dagsläget finns
att tillgå förefaller inga systematiska felfördelningar förekomma. Fritidsförvaltningens arbete med
skärgårdsfrågar har varit delvis vilande under perioden eftersom verksamheten har omorganiserats till en
egen enhet och rekrytering av chef har pågått. Arbete med skärgårdsfrågor förväntas nu intensifieras.
Fritidsförvaltningen arbetar dagligen med att stimulera fysisk aktivitet, på lika villkor för alla.
Fritidsnämnden har angett åldersgruppen 13-20 år som särskilt viktiga att fokusera på när det gäller
fysisk aktivitet. Fritidsförvaltningen har genomfört aktiviteter på fritidsgårdarna och på badhusen för
ändamålet, med goda resultat. Sportotekets utlåning är nästan uteslutande till barn och unga. Luleå ligger
mycket bra till när det gäller befolkningens fysiska aktivitet i jämförelse med andra kommuner och riket
som helhet, även i åldergruppen 13-20 år. Målet att öka andelen fysiskt aktiva låter sig svårligen mätas
och det faktum att fritidsnämnden inte ”äger” målet till fullo innebär att våra insatser bara kan bidra till
måluppfyllelsen.
Att ge rätt service på rätt nivå och ständigt förbättra kvaliteten på det vi levererar är ett arbete som aldrig
tar slut. Fritidsförvaltningen kommer att under året påbörja arbetet med att ta fram ett kvalitetssystem för
att systematisera kvalitetsarbetet. En väl utförd service ger nöjda och återkommande besökare.
Fritidsnämndens mål att öka antalet besök i våra verksamheter är svårmätt på en aggregerad nivå.
Besöksantalet minskar på några anläggningar medan det ökar på andra. Det går inte att ge en
sammanfattande och rättvisande bild av helheten. Den verksamhet som sticker ut i positiv bemärkelse är
fritidsgårdarna, där antalet besök ökat med 62 %.
Fritidsförvaltningen fortsätter att vara en av de friskaste förvaltningarna. Det är bara Räddningstjänsten
och kommunledningsförvaltningen som har bättre värden. Fritidsförvaltningen har näst lägst
sjukfrånvaro i kommunen. Kvinnor har högre sjukfrånvaro (5,5%) än män (3,0 %).

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

7 207

19 375

-66 654

-197 361

-6 110

-18 686

-65 557

-196 672

65 557

196 672

0

0

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

1 701

15 972

Årsbudget

26 798

Avvikelse

10 826

Fritidsförvaltningens resultat för perioden jan-april är + 46 tkr. God ekonomisk hushållning och stor
ekonomisk medvetenhet bland medarbetarna har gett utrymme att finansiera ökade kapitalkostnader från
föregående år inom tilldelad budgetram. Ekonomin är stabil och följer budgettakt.
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Däremot flaggas för följande osäkerhetsfaktorer:
Kostnadskonsekvenser på grund av att badhussituationen i kommunen är svår att bedöma. Stängda
badhus och hur det påverkar besöksfrekvensen och därmed intäkterna är prognoser som är
svårberäknade. Under våren har skyttepaviljongen på Knöppelåsen rasat och vallaboden på Ormberget
har blivit nerbränd. Kostnaden för återuppförande av dessa två objekt finns inte med i befintlig
budgetram och kan komma att påverka resultatet för resterande del av året. Ökningen av antalet
flyktingar, särskilt gruppen ensamkommande, ser fritidsförvaltningen både som en möjlighet och en
utmaning. Att säkerställa meningsfull fritid för unga +16 år, särskilt under kommande sommarlov
kommer att innebära en förväntad kostnadsökning.

Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden
Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Nämnd-/Bolagsmål
Tjejer och killar ges likvärdiga möjligheter till en aktiv fritid.
Hållbar mottagarorganisation för besöksnäring
Skärgården är en långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft.
Topp 15 i ranking Årets friluftskommun.
Öka andelen fysiskt aktiva med särskilt fokus på 13 - 20 år.
Möjliggöra mångfald inom fritidssektorn

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Strukturerat arbetssätt för rätt kvalitet och service

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

"En-dörr-in" för föreningsbidrag
Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service.
Fler besökare i våra verksamheter

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Alla chefer har ett tydligt formulerat uppdrag och möjligheter att analysera och följa upp.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser.

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag

Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Verksamheten ska vara ekonomiskt hållbar
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Kulturnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Kulturnämnden fortsätter prioritera barn och unga, de mötesplatser som kulturförvaltningen har ska
därför vara attraktiva för barn- och unga. Biblioteket arbetar på bred front med barn i alla åldrar, ett
exempel är den inköpta dataroboten "Vinchy" som ska inspirera utvalda barn att läsa. Läshundsprojektet
breddas och fler barn får möjlighet att läsa för en hund. På Lillan och i Lilla salen, Kulturens hus har det
under våren genomförts arrangemang för barn och unga. Några exempel Lule Stassteater med sin
premiär ”Vi ska ingenstans”, Fuck mobbning & näthat. Kulturens hus stärker och samordnar sina
aktiviteter i en gemensam aktivitet med namnet "Barnsöndagar". Arrangemanget bidrar till att profilera
Kulturens hus som en attraktiv mötesplats för barn och unga. Hägnans skolprogram under april, maj och
juni är fullbokade. Under sommaren kommer en pedagog att anställas med inriktning på de yngre
besökarna och med erbjudande om guidningar för barn.
Världsarvets 20-årsjubileum har ökat synligheten för världsarvets verksamheter och platsens
programutbud, via digitala kanaler och olika trycksaker t ex Vårt Luleå. Världsarvet har också
presenterats på andra platser än i Gammelstad genom programsläpp och en mycket omtyckt och
välbesökt föreläsningsserie i Kulturens hus.
Kulturen i Luleå ska speglas av mångfald och jämställdhet. Besökare och medborgare ska ha samma
möjligheter och rättigheter att producera och konsumera kultur oavsett kön, etniskt ursprung, ålder mm.
Under sommaren planeras musik från de olika minoriteterna, detta kommer att ske under programmet
"Musik i Stadsparken". Biblioteket har genomfört jämställdhetsobservationer på alla enheter. Dessa
observationsstudier skall ge ledning i hur verksamheten kan utvecklas, gällande innehåll, fysiska ytor
samt även ge ett stöd i bemanning/enhet. Konsert och kongress har gjort en jämställdhetsanalys av det
utbud som Kulturens hus erbjuder medborgare och besökare.
Kulturförvaltningen har under våren ställt in siktet på kvalitetsarbete. I samband med kommunens
deltagande i kommunkompassen så framkom flera förbättringsområden. Ett av dem är att
verksamheterna ska blir mer resultatfokuserade, dvs bli bättre på att mäta, analysera och beskriva den
effekt/resultat som insatsen gett. Under våren har flertalet av förvaltningens avdelningar gjort en översyn
av sina verksamheter där utmaningar och förbättringsområden har identifierats. Syftet med översynerna
är att säkerställa att vi gör rätt saker på rätt sätt. (inre och yttre kvalitet). Förvaltningen kommer ha en
kvalitetsdag den 1 september, där fokus kommer ligga på hur vi arbetar med ständiga förbättringar,
värdegrund mm.

Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

7 543

20 000

-38 716

-121 058

-2 111

-6 000

-33 284

-107 058

36 686

110 058

3 402

3 000

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

-457

1 900

Årsbudget

1 900

Avvikelse

0

Kulturförvaltningens resultat uppgår till 3 400 tkr vilket beror på ett antal orsaker, bl a medel avsett för
utveckling och lokalisering av den konstnärliga dansen. Arbetet är påbörjat men det finns ännu inte några
kostnader knutna till projektet. Nettoinvestering för perioden uppgår till -457 tkr vilket beror på
återföring av reserverade medel från 2015 och avser inredning i Kulturens hus. Arbetet pågår och blir
färdigställt under året men är inte betalt per april.
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Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden
Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Nämnd-/Bolagsmål
Attraktiva mötesplatser för barn och unga
Gammelstad kyrkstad/Hägnan är ett attraktivt besöksmål
Samverka med andra nämnder
Mångfald inom kulturen
Verksamheterna är attraktiva för nationella minoriteter och hbtq-personer
Jämställd kultur

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Rätt kvalitet och service

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

"En dörr in" för bidrag.
Systematisk uppföljning och jämförelse av utförd service
Tillgängliga verksamheter

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Kulturförvaltningens chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Verksamheten bedrivs inom angivet kommunbidrag.

Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Ständiga förbättringar bidrar till en långsiktig effektivare resursanvändning
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Miljö- och byggnadsnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Samhälle
Förvaltningen medverkar i samhällsbyggnadsprocessen genom deltagande i detaljplaner,
utvecklingsplaner och områdesbestämmelser. Tillsynsavdelningen genomför tillsynsprojekt utan
avvikelser från beslutad verksamhetsplanering för 2016. Nämnden har initierat och genomfört en dag för
arbete kring tillsyn PBL. Detta resulterade i ett underlag för beslut om en verkställighetsplan för tillsyn
enligt PBL. Händelsestyrd tillsyn genomförs löpande enligt verksamhetsplaneringen. Mätningssystemet
för luft har setts över för att kvalitetssäkra de mätvärden som publiceras på Lulea.se. Samverkan ska
initieras med stadsbyggnadsförvaltningen för att ytterligare synliggöra och främja beteenden som gynnar
luftkvaliten. Antalet bostadsanpassningsärenden har minskat jämfört med motsvarande period 2015 med
ca 25 % dock har kostnaden per enskilt ärende ökat. Förvaltningen har betalat ut bidrag till Lulebo för
trygghetsboendet på Punktvägen i Gammelstad och ytterligare två bidrag, eventuellt tre kommer att
betalas ut under året. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen
genomfört en medborgardialog kring kommunalt och enskilt VA i Sörbyarna.
Service
Inom kort kommer förvaltningen lansera en ny digital e-tjänst för bygglov. Förberedelser pågår för
publicering av vårt digitala bygglovarkiv. Målsättningen är att det digitala arkivet ska finnas tillgängligt
på hemsidan under hösten 2016.
Förvaltningen har arbetat med bygglovsprocesser under första kvartalet. Här har vi hittat smarta
lösningar för att arbeta mer effektivt samt tydliggjort roller och ansvar. Vi har även sett över den digitala
processen för att möjliggöra en framtida digitalisering.
Utbildning i jämställdhet planeras till hösten för förvaltningens chefer och därefter kommer övriga inom
förvaltningen utbildas.
Förvaltningen följer servicemålen för Luleå Direkt och visar på goda resultat. Vi levererar god service till
våra medborgare och tycker att det är viktigt att kunderna inte ska behöva vänta för länge telefonkö när
de tar kontakt med oss.
Medarbetare
Miljö- och byggnadsförvaltningen har idag 44 personer anställda varav 39 är tillsvidare varav 36 % är
män och 64% kvinnor. Förvaltningen har 5 % sjukfrånvarotid och 85 % i nyckeltal för frisknärvaro, jan-apr
2016. Förvaltningen fortsätter att rekrytera personal för att täcka upp för en ökad mängd ärenden men
även för personer som slutat eller har föräldra- eller tjänstledigt.
Arbete med en gemensam organisationskultur pågår och två enkäter kommer att genomföras under året
för att följa upp den psykosociala arbetsmiljön.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

3 135

17 196

-11 275

-38 470

-8 140

-21 274

7 092

21 274

-1 048

0

Perioden

Prognos

0

829

Nettoinvestering

Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Årsbudget
Avvikelse

829
0

0

Förvaltningen arbetar med beräkningar av kostnadstäckningsgrad som är ett viktigt underlag för en
korrekt dimensionering av resurser i förhållande till uppdraget. Vi bedömer att miljö- och
byggnadsnämnd med förvaltning kommer att nå ett nollresultat vid årets slut. Förvaltningen har inte
kunnat fakturera som planerat från tillsynsavdelningen med anledning av byte av verksamhetssystem.
Faktureringen har nu kommit igång och vi beräknar få ett nollresultat i slutet av året.

Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Bidra till god bebyggd miljö utifrån miljö- och byggnadsnämndens/förvaltningens samlade
kompetens
Ökad delaktighet genom medborgardialog i tidigt skede

SERVICE
KS Målområden
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Nämnd-/Bolagsmål
Ökad tillgänglighet genom fler digitala tjänster
Handläggning av ärenden ska präglas av jämställdhet, rättsäkerhet och god service

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Följa och jämföra resultat av utförd service för att utveckla verksamheten

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Ge förutsättningar till varje chef för att utöva ett gott ledarskap

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Balans mellan personalresurser och arbetsuppgifter
En hållbar arbetsgivare genom fokus på långsiktighet och hälsofrämjande insatser

EKONOMI
KS Målområden
Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)
Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Nämnd-/Bolagsmål
Bedriva verksamhet inom angivna kommunbidrag
Säkerställa rätt taxa utifrån nämndens verksamhetsområde
Gemensam struktur för effektiv kvalitets- och verksamhetsutveckling med fokus på det som
tillför värde för kund, medarbetare och ledare
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Socialnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Samhälle
Socialförvaltningen har under perioden arbetat enligt de styrsignaler som finns i programmen och i
socialnämndens planer. Det finns tydliga signaler om att ambitionen att möjliggöra kvarboende har fått
genomslag. Vidare har arbetet gett avtryck framförallt inom området barn och unga. Nu finns snart
kommungemensamma planer för tre stadsdelar: Råneå, centrum och Hertsön.
Service
Förvaltningen eftersträvar att bidra i arbetet som ska göra Luleå till en seriös kandidat till priset Sveriges
kvalitetskommun 2017. Sedan tidigare finns möjligheten att jämföra olika vård- och omsorgsboenden på
kommunens hemsida och fler verksamheter kommer att publiceras under året. Resultaten från
undersökningen "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" påvisar att det finns ett utrymme att förbättra
brukarnas upplevelse, vilket är en prioriterad uppgift. Nämnden och förvaltningen har de senaste åren
utvecklat sitt arbete med planering, genomförande och uppföljning.
Medarbetare
Arbetet med att förbättra chefernas förutsättningar fortgår. Det omfattar både att minska antalet
medarbetare varje chef ansvarar för, att tydliggöra roller för olika nivåer i organisationen och att utveckla
det administrativa stödet. Sjuktalet fortsätter att oroa och satsningar inom arbetsmiljöområdet är
nödvändiga. Det genomförs insatser för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare inom
förvaltningen och kommunen.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

84 057

249 000

-572 767

-1 770 650

-3 108

-9 742

-491 818

-1 531 392

510 464

1 531 392

18 646

0

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

1 253

10 000

Årsbudget

14 218

Avvikelse

4 218

Prognosen pekar på en budget i balans i slutet av året, trots kostnadsökningar inom vissa områden.
Fortsatt finns stora utmaningar inom hemtjänst och placeringar. En större genomlysning pågår inom
hemtjänsten.
Förvaltningsövergripande prognostiserar ett överskott på 4,9 mkr vilket är den extra ram som tilldelades
nämnden i Strategisk plan och budget i november.
Strategiskt stöd prognostiserar ett underskott med 1 mkr. Det är medräknat ökade kostnader för IT med
1,7 mkr, ökade lokalkostnader för 0,7 mkr samt lokaler vi ej har kunnat lämna för 1,6 mkr. Underskotten
balanseras främst av budget för kapitaltjänst.
Individ och familjeomsorg prognostiserar ett nollresultat. Antalet placeringar inom barn och unga och
vuxna har minskat. Försörjningsstöd visar fortfarande en mycket positiv utveckling fastän det ligger lite
över utfallet mot föregående år.
Stöd och omsorg prognostiserar ett nollresultat. Antalet LSS-beslut och SFB-beslut ligger högre än
föregående år. Även den beslutade tiden inom LSS har ökat i jämförelse med förra året.
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Vård och omsorg, inklusive hemtjänst har ett utfall på perioden som pekar mot ett underskott på 14,3 mkr
i slutet på året. En större genomlysning av hemtjänsten pågår där man går igenom varje hemtjänstgrupp,
arbetet kommer vara klart innan sommaren. Ett arbete för att ta fram ett förändrat arbetssätt pågår också
och beräknas starta under året. Effekten av åtgärderna prognostiseras till 10,4 mkr, vilket ger en total
prognos inom Vård och omsorg, inklusive hemtjänst på -3,9 mkr.
Periodutfallet ligger i linje med prognosen i driftsredovisningen, förutom inom hemtjänsten där
periodutfallet ligger något sämre. Många av Socialnämndens verksamheter har en högre kostnad under
sommaren, på grund av vikariekostnader, därför måste periodutfallet under våren visa ett överskott för
att täcka den. Utfallet för perioden för investeringar är lägre än väntat därför prognostiseras ett överskott.

Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden
Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Nämnd-/Bolagsmål
I samverkan vidta åtgärder för att öka barns och ungas hälsa och självkänsla
Balansen avseende tillgång till bostäder för socialnämndens målgrupper ska förbättras
Aktivt bidra till ökad integration i samhället
Andelen behöriga till gymnasiet ska öka
Vidareutveckla genomförandet av programmen i kommunövergripande samverkan
Ta fram en plan för missbruksområdet
Verkställ socialnämndens planer

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Mätningar av kund-/medborgarsynpunkter och kvalitetsindikatorer ska analyseras och leda
till åtgärder; förvaltningen ska öka andelen "gröna" mätpunkter i Öppna Jämförelser med särksilt
fokus på bemötande, delaktighet och samverkan
Arbeta för en mer öppen och tillgänglig socialförvaltning

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Inom varje verksamhetsområde mäta, analysera och vidta åtgärder för att utveckla en mer
jämställd service

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott ledarskap

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Öka vår attraktion som arbetgivare

EKONOMI
KS Målområden
Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)
Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Nämnd-/Bolagsmål
Resultat > 0 kr

Vidta strukturella förändringar så att en del kommunbidraget kan avsättas till sociala
investeringar
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Stadsbyggnadsnämnd
Verksamhetens måluppföljning
Nämndens verksamhet har hittills i år haft fortsatt stort fokus på verksamhetsutveckling. Den
genomförda omorganisationen är fortfarande under utveckling och behöver tid att ”sätta sig”.
Vi ser redan nu hur perspektiv och kompetenser tas tillvara på ett nytt sätt som tydligt gagnar luleborna,
vilket är glädjande. Kvar är dock att fortsätta effektivisera detaljplaneprocessen. Vi behöver säkerställa att
tillräckliga resurser finns och att de prioriteras rätt. Den fortsatt stora bostadsbristen är, och bör, under en
längre tid vara prioriterat. Samtidigt behöver vi kunna möta upp behovet att detaljplanerad mark för
arbetsplatser.
Ett mycket viktigt område för nämnden och dess verksamhet är att bidra till ett hållbart resande. Vi kan
med stolthet berätta att en hel del har gjorts på det området. Ett exempel är Luleå on Ice i mars där
besökare fick prata cykling och prova elcyklar. Det delades ut ca 1000 reflexer och ett antal cykelkartor. Ett
annat exempel är "Aktiva skoltransporter" som är ett projekt på Ormbergsskolan tillsammans med LTU
och vintercyklingsprojektet tillsammans med CDT pågår. Vidare planeras aktiviteter om cykling och
trafiksäkerhet tillsammans med polisen utifrån deras medborgarlöften.
Arbetspendling är ett annat viktigt område där val av transportmedel ger stor effekt utifrån
hållbarhetsperspektiv. Förvaltningen har deltagit i SARETS-projektet, där en regional trafikstrategi för
Luleåregionen tagits fram i samarbete med Trafikverket, regionala kollektivtrafikmyndigheten,
länsstyrelsen och kommunerna Kalix, Boden, Älvsbyn och Piteå
Arbetet med att revidera cykelplanen planeras att påbörjas i juni. Redan nu har arbetet påbörjats med hur
drift- och underhållsaspekterna tydligare kan implementeras i cykelplanen. Statusbedöminingen av gångoch cykelvägnätet är utförd och kan komma att utgöra en bilaga i cykelplanen.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, tkr

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

333 597

1 056 228

Verksamhetens kostnader

-282 204

-893 604

Kapitalkostnader

-129 120

-393 828

-77 727

-231 204

77 280

231 839

-447

635

Verksamhetens intäkter

Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Nettoinvestering

Perioden

Prognos

-30 576

581 123

Årsbudget
Avvikelse

829 777
307 169

248 654

Periodens resultat visar ett negativt utfall på -0,4 mkr vilket kan härledas till ännu ej kompenserad budget
för löneökningar.
Totalt sett är den ekonomiska prognosen för året något positiv. En osäkerhetsfaktor är den nya
kommunala bostadsförmedlingen som nämnden kommer att ansvara för. Där råder en viss osäkerhet
kring dess ekonomiska utfall, vilket till stor del kommer att påverkas av hur många bostadssökande som
väljer att ansluta sig. Beslutet är att kostnaderna för verksamheten fullt ut ska finansieras via avgifter. I
denna positiva avvikelse ingår ett beräknat överskott på löne- och personalkostnader med 5,9 mkr på
grund av bland annat pensionsavgångar, vakanta tjänster och föräldraledigheter.

41

232

Prognos per avdelning

Budget

Prognos

Avvikelse

Ledning och verksamhetsstöd

-15 966

-15 764

202

0

0

0

-595

-1 394

-799

-163 893

-163 830

64

Stadsplanering

-18 250

-17 215

1 035

Fastigheter

-24 074

-23 292

782

- lokalbank

-7 476

-8 258

-782

0

0

0

Övrigt

-1 584

-1 452

132

Totalt

-231 839

-231 204

635

Investering
Projektutveckling
Drift- och underhåll

Vatten och avlopp

Med anledning av att det inte har tecknats något nytt avtal med entreprenör gällande offentlig belysning
beräknas 3 mkr av budget återstå vid årets slut.
Energiförbrukningen på fastigheter beräknar ge ett överskott på 2,3 mkr mot budget vilket kan härledas
till en hittills gynnsam vinter samt ständiga energieffektivitetsåtgärder i fastigheterna.
För avdelning Projektutveckling visar prognosen på minskade intäkter på tomrätter med -1 mkr till följd
av många friköp av tomträtter under fjolåret. Det beräknas även ett underskott om -1 mkr på intäkter för
industritomter då det i dagsläget inte finns något större utbud att tillhandahålla.
Sektionen Bygg och teknik på avdelning Drift och underhåll visar på minskade intäkter med -2,2 mkr mot
budget med anledning av lägre fakturering då få beställningar av byggprojekt gjordes i början av året.
För enskilda vägar beräknas ett underskott med -0,5 mkr då det finns ett stort upprustningsbehov.
Verksamheten Park och evenemang beräknar ett underskott på intäktsidan om -0,3 mkr på grund av för
höga intäktskrav i budgeten.
Prognosen för avdelning Vatten och avlopp visar på ett underskott om totalt -16,1 mkr på grund av ökade
kapitalkostnader med -11,3 mkr, förnyelseplanering -2,5 mkr samt tillkommande personalkostnader.
Även biogasverksamheten prognostiserar ett underskott på -1 mkr på intäktsidan till följd av en lägre
försäljning samt ett lägre pris till Luleå Lokaltrafik än budgeterat. Skulden till Va-abonnenter uppgår till 23,7 mkr och ska användas för att täcka upp underskottet vid årets slut.
Viss osäkerhet råder om hur stor påverkan den kommunala bostadsförmedlingen kommer att ha på årets
utfall. Lönekostnader samt kostnader för ombyggnationer, möbler mm kommer att belasta sektion
Personal och Information med ca 2 mkr under året. Verksamheten ska dock gå mot noll då intäkterna från
bostadskön ska motsvara kostnaderna men intäkterna är i dagsläget inte säkerställda. Prognosen har inte
tagit hänsyn till eventuella över - eller underskott kopplat till det.
Under juni kommer kommunbidraget att minska med -0,6 mkr då en verksamhetsövergång av mark- och
exploateringsresurs från Stadsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen kommer att ske.
Övriga verksamheter prognostiserar ett resultat som i stort sett följer budget.
Investerings- och exploateringsverksamheterna
Prognosen för investerings- och exploateringsverksamheterna visar på ett överskott på 198,7 mkr mot
budget vid årets slut. Detta innebär att 83 % av investeringsbudgeten samt 45 % av exploateringsbudgeten
beräknas förbrukas. Den största avvikelsen, ett överskott på 120 mkr mot budget, finns hos
fastighetsavdelningen. Detta beror främst på tidsförskjutningar som uppkommer på grund av att beslut
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saknas, bland annat från interna hyresgäster.
Investeringsprojekt som har påbörjats under året:
Fastighetsavdelningen, totalt 329,4 mkr
•
•
•
•
•
•
•
•

Hällbacken – ny förskola 37 mkr
Råneskolan, Aula, Sph – ventilation 9 mkr
Tallkronanskolan 139,3 mkr
Bergvikens vård- och omsorgsboende – etapp 2 110 mkr
Tunaskolan – ombyggnad etapp 2 14 mkr
Jössagården – ombyggnad 4,5 mkr
Dungens förskola – omb kök 5,6 mkr
Pontusbadet – huvuddel 2 10 mkr

Landskap och trafik, totalt 6 mkr
•

Leide Strandpark – etapp 1, 6 mkr

Vatten och avlopp, totalt 91,2 mkr
•
•
•
•
•

Maskinutrustning Va-anläggningar 2 mkr
Råneå vattenförsörjning – utredning 0,5 mkr
Gäddviks VV – processförbättringar etapp 2 16 mkr
Uddebo – ny rötkammare – fas 2 65,5 mkr
Kronandalen – fas 1 etapp A 7,2 mkr
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Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Genomföra resvaneåtgärder i syfte att nå ett hållbart resande genom att påverka
befolkningens attityder och beteende
Revidera cykelplanen i syfte att höja ambitionsnivån och för att planen ska uppfylla
intentionerna i åtgärdsprogram för bättre luft
Verka för publik tankning av Biogas 2016
Utarbeta strategi för laddningsstationer i Luleå
Ta initiativ till ett resurseffektivt bostadsprojekt, tillsammans med externa aktörer, som ger
Luleå nationell uppmärksamhet
Öka barn och ungas inflytande på planeringen och utformningen av allmänna platser
Ökad beredskap för boendelösning för ökat flyktingsmottagande
Öka planlagd mark för industri, handel och kontor
Öka tillgången av markområden för alla typer av boendeformer (bostäder flerfamiljhus mm)

SERVICE
KS Målområden
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Nämnd-/Bolagsmål
Genomför minst en medborgardialog enligt fastställd modell och utvärdera utfallet
Utveckla metoderna för halkbekämpning i syfte att minska antalet singelolyckor bland
gående och cyklister

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Utveckla den systematiska uppföljningen av felanmälan och synpunktshantering
Vidareutveckla information till medborgare om aktuell luftkvalitet
Ta fram minst tre servicedeklaration varav en för planprocessen

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Öka det administrativa stödet för chefer med fler än 20 direkt underställda

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Färre medarbetare ska 2017 uppleva arbetsrelaterad stress jämfört med 2013
Sjukfrånvaron ska understiga 4.5 %
Kartlägg sårbarheten inom förvaltningens kompetensförsörjning

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Ekonomin ska vara i balans

Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Effektiv och tydlig process vid investering och exploatering
Utarbeta systematiska kostnads- och verksamhetsanalyser bland annat genom att identifiera
nyckeltal som möjliggör mätning av effektivitet
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Övriga nämnder
Kommunrevision 160430
Resultaträkning, tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Investeringsredovisning, tkr
Perioden

Prognos

0

0

-1 533

-2 306

-1 533

-2 306

1582

2 306

-49

0

Perioden

Prognos

Nettoinvestering

Kapitalkostnader
Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Årsbudget
Avvikelse

45

236

Luleå Kommunföretag AB
Förvaltningsberättelse januari-april
Luleå Kommunföretag AB är ett holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag och ägs till
100 % av Luleå kommun. Luleå Kommunföretag AB har en central och koncernstrategisk roll i
kommunen. Bolagets viktigaste uppgift är att:
• Ansvara för en aktiv ägarstyrning av dotterbolagen.
• Utveckla effektiviteten och optimera resultatnivån i bolagskoncernen.
• Verka för att dotterbolagens verksamhetsplaner styr mot kommunens övergripande mål.
• Inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av
bolagsstrukturen.
Periodens resultat efter finansiella poster för moderbolaget är -1 541 tkr (1 310 tkr föregående år, samma
period). Föregående år hade Luleå Renhållning betalat in sin utdelning till moderbolaget under april
månad. Prognosen för året visar på ett bättre resultat än budgeterat på grund av större utdelning än
beräknat från Luleå Energikoncernen och lägre räntekostnader än budget.
Resultaträkning o ch eko no miska äg ardirektiv
Perio dens

Samma per

resultat

fö reg . år

Int äkt er
Kost nader
Finansiella int äkt er

Budg et

13

0

0

0

-972

-858

-3 500

-3 700
39 900

0

3 338

41 600

-582

-1 170

-2 000

-3 300

-1 541

1 310

36 100

32 900

Finansiella kost nader
Res efter fin po ster

Pro g no s

Ränt ab ilit et , t ot alt kapit al %
Solidit et %

4,0

4,0

84,0

75,0

Koncernen
Luleå Kommunföretag AB äger följande dotterbolag. Beloppen (tkr) visar redovisning per 2015-04-30 för
bolagen med prognos för helåret 2015. Samtliga företag har ägts under perioden 2015-01-01 - 2015-04-30.

Ägd andel Rörelsens
%

intäkter

Res efter

Progn

fin poster soliditet %

Progn

Antal

161231

anställda

Dotterbolag
Luleå Energi AB koncernen

100

393 603

56 036

77,0

112 081

Lulebo AB

100

211 439

8 971

27,0

423 820

63

Luleå Lokaltrafik AB

100

48 585

-863

32,4

-6 500

146

Luleå Renhållning AB

100

34 729

2 621

22,0

9 700

73

Luleå Hamn AB

100

25 155

1 696

36,0

17 400

41

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

100

6 431

-1 280

9,0

-1 500

15

Kronan Exploatering AB

100

0

-964

30,0

-3 500

1
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Luleå Energi AB - koncernen
Verksamhetens måluppföljning
Luleå Energi-koncernen påverkas i hög grad av väderlek och klimat. Ovanligt kalla och/eller varma
perioder kan påverka koncernens verksamheter på både kostnads- och intäktssidan.
Luleå Energi koncernens prognosticerade resultat för helåret 2016 förväntas understiga den budgeterade
med 2,4 mkr. Total sett förväntas koncernens resultat efter finansiella kostnader uppgå till 112,1 mkr
gentemot det budgeterade 114,5 mkr.
I moderbolaget Luleå Energi ABs fjärrvärmeverksamhet har några veckor med ovanligt ihållande sträng
kyla i början av året, inneburit ökade kostnader för bränsle jämfört med ett så kallat temperaturmässigt
normalår. Även om klimatförändringarna innebär stigande medeltemperaturen i stort så innebär en
ihållande period av låga temperaturer ökade kostnader jämfört med en mer normal temperaturvariation. I
moderbolagets övriga verksamheter, elhandel, energitjänster och koncerngemensam administration
förväntas endast smärre avvikelser. Den totala avvikelsen i moderbolaget gentemot budget uppgår till 3,0 mnkr och huvuddelen av den prognosticerade avvikelsen står till största delen att finna i
fjärrvärmeverksamheten i beskrivning enligt ovan.
I koncernens övriga bolag, Luleå Energi AB, Bioenergi AB, Lunet AB (samägt med Lulebo AB 50 %) och
Lulekraft AB (samägt med SSAB EMEA AB 50 %) förväntas endast smärre avvikelser gentemot budget.
För vårt intressebolag Kalix Vindkraft AB (ägt till ca 27 %) fortsätter den låga prisnivån på el och
elcertifikat att påverka bolaget negativt. Nedskrivning av aktieinnehavet har skett i de senaste boksluten,
enligt gängse regler. Ingen ytterligare nedskrivning är planerad, dock görs kontinuerliga utvärderingar av
läget.
Utvecklingen fortsätter vad avser övriga energitjänster. Koncernen arbetar fortsatt intensivt med att
kunna erbjuda fler energitjänster och – produkter. Den senaste kundnöjdhetsundersökningen som
utfördes av SKI (Svensk Kvalitetsindex) visade återigen att för 9:e året i rad har Luleå Energi koncernen
bland energibranschens mest nöjda kunder i Sverige. Den nationella prisjämförelsen, NilsHolgersonundersökningen visar att Luleå Energi koncernen har Sveriges lägsta fjärrvärmepriser och Sveriges fjärde
lägsta elnätspriser. Energibranschen står inför en historisk omvälvning vad gäller marknad, politiska
beslut, teknik och ekonomi. Luleå Energi koncernen arbetar kontinuerligt för att kunna motsvara
framtidens krav och förväntningar och stå starka även i framtiden.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

393 603

Personalstatistik

Prognos

Budget

372 698

977 649

966 545

-337 693

-327 382

-866 663

-853 014

127

-54

1 105

973

Res. efter fin. poster

56 037

45 262

112 091

114 504

Investeringar totalt

27 887

20 096

164 028

143 565

3,7

3,2

8,5

8,6

76,3

71,9

77,0

74,0

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Räntabilitet, eget
kapital %
Soliditet %

Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

96,0

84,4

Sjukfrånvaro %

3,0

2,2
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Resultat e finansiella poster

Budget 2016

Prognos 2016

Avvikelse

Luleå Energi AB (tkr)

73 299

70 334

-2 965

Luleå Energi Elnät AB (tkr)

27 105

27 237

+ 132

Bioenergi i Luleå AB (tkr) 91%

6 517

6 706

+ 189

Lunet AB (tkr) 50%

6 584

6 815

+ 231

Lukab

1 000

1 000

+/- 0
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Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Att hålla bland de lägsta fjärrvärme- och elnätspriserna i landet för att gynna inflyttning till
kommunen.
Bidra till 10000 fler-målet. Främst via program ”Bästa boende”/Program D och ”Livet vid
vattnet”/Program C. Satsningen på elinfrastruktur i skärgården fortsätter.
Koncernen erbjuder praktikplatser, examensarbeten och har även annan samverkan i
utbildnings- och kompetensfrågor.
Bolagets sponsorverksamhet främjar ungdomsverksamhet inom sport och kultur.
Bolagets sponsorverksamhet bidrar till att vara en aktiv part i marknadsföringen av
varumärket Luleå inom Luleå Energi-koncernens verksamhetsområde.

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Förenkla kommunikationen med kundservice genom införandet av fler kontaktvägar, till
exempel ”chatt” som ett komplement till besök, telefon och mail etc.
Utveckla ”mina sidor” med den tillgängliga informationen om kundens egen förbrukning
och mätvärden. Gäller för både privatpersoner såväl som för företag. Förbättrar möjligheten till
energieffektivisering och ger en samlad bild över kundens energianvändning.
Den nya mobila applikationen (app) ska utvecklas att ge lättillgänglig och aktuell
information bland annat om kundens egen förbrukning, kostnader och eventuella
driftstörningar. Förbättrar möjligheten till energieffektiviseringar och ger en snabbare
information till berörda vid eventuella driftstörningar.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Genom ett urval av kundundersökningar hitta nya infallsvinklar att utveckla och förbättra
koncernens service, information och kommunikation.

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Kontinuerlig ledarutveckling inom koncernen.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Kontinuerlig satsning på friskvård och hälsa.

Genomförandet av ”chefsdag” varje år.

Identifiera Luleå Energi-koncernens friskfaktorer.

EKONOMI
KS Målområden
Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)
Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Nämnd-/Bolagsmål
Soliditet lägst 60 %
Räntabilitet på koncernens justerade egna kapital minst 7,5 %
Fortsatta effektiviseringar ska ge effektivare inköp och lägre inköpspriser.
Koncerngemensamma upphandlingar och utökat samarbete med kommunens
inköpsavdelning.
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Lulebo AB
Verksamhetens måluppföljning
För Lulebo har arbetet med omställningen av organisationen fortsatt under 2016. Fullmäktige beslutade i
juni 2015 om ett nytt ägardirektiv för bolaget, innebärande att Lulebo ska minska sin marknadsandel av
hyresrätter i Luleå till mellan 45-55 % och bygga 1 000 lägenheter fram till år 2023. Lulebo har under 2015
sålt 22 fastigheter, innehållande ca 1 600 lägenheter. Under 2016 har beslut fattats om försäljning av
ytterligare 1 400 lägenheter.
Periodens underhållskostnader uppgår till 29 mkr (28 mkr). Periodens investeringar uppgår till ca 54
mkr (50 mkr). Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 9 mkr (12,2). Prognos för året är
423,8 mkr (36,8 mkr)inklusive försäljningarna i etapp 2 som beräknas till 380 mkr i resultat. I tabellens
siffror ingår 50 % av Lunets resultat då Lulebo är hälftenägare i detta bolag.
Medeltalet anställda har varit 63 personer varav 56 % kvinnor.
Vakansgraden för bostadslägenheter är fortsatt mycket låg och uppgår till ca 1 %. Av dessa är största
delen reserverade för evakuering av hyresgäster avseende olika pågående underhållsarbeten.
Fortsättningsvis bedöms vakansgraden ligga på en mycket låg nivå.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

211 439

Personalstatistik

Prognos

Budget

242 589

613 604

558 134

-170 031

-196 420

-478 026

-417 442

-32 437

-33 951

288 242

-55 775

8 971

12 218

423 820

84 917

Investeringar totalt

54 038

50 000

300 000

350 000

Räntabilitet på eget
kapital %

0,6

2,6

25,0

15,0

26,8

12,5

31,0

25,0

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Res. efter fin. poster

Soliditet %

50

241

Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

93

95

Sjukfrånvaro %

3,4

3,5

Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Lulebo skall producera 1000 nya lägenheter med i snitt 100 lägenheter per år under 20142023.
Lulebo ska uppnå miljöbyggnad silvernivå vid nyproduktion.
Vid nyproduktion ska prioritering av mindre lägenheter göras.
Lulebo ska bidra ekonomiskt med max 0,5 % av hyresintäkterna för att ge förutsättningar till
meningsfull fritid för hyresgästerna.

SERVICE
KS Målområden
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Nämnd-/Bolagsmål
Nöjdkundindex ska lägst uppgå till 80 %.
Serviceindex ska lägst uppgå till 80 %.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Periodiska mätningar genomförs avseende serviceindex.

MEDARBETARE
KS Målområden
Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Nämnd-/Bolagsmål
Nöjd medarbetarindex ska vara minst 80 %.
Alla ålderskategorier (5-års intervall) ska vara representerade bland medarbetarna.
Befattningsbeskrivningar ska upprättas för samtliga tjänster, ansvar och befogenheter ska
vara tydliggjorda.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Frisknärvaron ska lägst uppgå till 90 %.
Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av total arbetstid per år.
Könsfördelningen av anställda ska högst vara 60 % av endera kön.

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Soliditeten ska över en konjunkturcykel uppgå till 25,0 % oaktat effekter
fastighetsförsäljningar.
Fjärrvärmeförbrukningen ska minskas och uppgå till högst 150kwh/m2.
Elförbrukningen ska minskas och uppgå till högst 30 kwh/m2.
Avkastning på eget kapital ska uppgå till 15,0 %.
Det genomsnittliga driftnettot på bostäder, kr/m2, av bolaget bestämd rapport ska öka med
5% mot utfallet 2015.

Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Hyresbortfallet på bostäder ska högst vara 1,5 %.
Hyresbortfallet på lokaler ska högst vara 3 %.
Hyresbortfall på p-platser/garage ska högst vara 5 %.
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Luleå Lokaltrafik AB
Verksamhetens måluppföljning
Luleå Lokaltrafik AB (LLT) är Luleå Kommuns instrument för att tillhandahålla bra kollektivtrafik till
både invånare och besökare. Trafiken ska vara ett konkurrenskraftigt och miljöeffektivt resealternativ.
LLT ska med en enkel, snabb och pålitlig kollektivtrafik bidra till skapandet av ett trivsamt Luleå med ett
levande centrum tillgängligt för alla som vill röra sig inom Luleå tätort. LLT arbetar tillsammans med
Luleå kommun mot Vision 2050 och medverkar i de aktiviteter som pågår. Vi arbetar också med
utveckling av verksamheten i enlighet med den beslutade strategin. ”Strategi 2018” har Vision 2050 som
bas och målet är att vara redo för upphandlingen av ett nytt koncessionsavtal för 2020 och framåt. Allt
förbättringsarbete kopplat till strategin sker med kunden i fokus vilket även stöttas av stärkt fokus på
både den interna och externa kommunikationen. En nyckel i arbetet är att kartlägga kärnprocesserna i
verksamheten och utifrån det skapa tydlighet, hitta förbättringsområden och effektivisera verksamheten.
LLT har haft en fortsatt bra resandeökning under period 1. Jämfört med motsvarande positiva period 2015
har resandet ökat med 6,3 %. Resandeökningen beror bl a på den kontinuerliga utvecklingen av trafiken,
som tog ytterligare ett steg sista kvartalet 2015, men ska nog framför allt ses som en indikation på att allt
fler människor börjar se kollektivtrafiken som ett bra, konkurrenskraftigt alternativ. Målet är att resandet
ska bibehållas under resten av 2016. Kunderna ger återigen LLT gott betyg i den kontinuerliga
kundundersökningen och vi får bra placeringar inom samtliga delfrågor. Vi gläds extra åt att vi i nuläget
har återtagit förstaplatsen gällande hur nöjda våra kunder sammanfattningsvis är med bolaget.
LLT har, genom de åtta biogasbussarna som nu är i drift, stärkt sin miljöposition. I början av 2016
genomfördes tester med 100 % förnyelsebar hydrerad vegetabilisk olja (HVO100) för att utvärdera
möjligheten att köra på fossilfritt bränsle i existerande dieselbussar. Utfallet i drift blev gott även om
bränslekostnaden ökade. Den största satsningen mot ett hållbart samhälle är sannolikt det elbussprojekt
som LLT planerar att genomföra under 2017-2018 tillsammans med Luleå kommun och andra intressenter
lokalt och nationellt, vilket dessutom förväntas sätta Luleå än mer på hållbarhetskartan i Sverige.
Förnyelse av bussparken är fortsatt en strategiskt viktig satsning och ytterligare 15 bussar håller på att
upphandlas med mål om leverans till vintern 2016/2017. Denna satsning förväntas, utöver en positiv
miljöeffekt, ge förbättrad komfort för kunder och förare, tillförlitligare trafik, minskade
underhållskostnader m m. Bolaget jobbar prioriterat vidare med arbetsmiljö och miljöfrågor. En ny
organisation inom trafikavdelningen är på plats för förbättrad dialog med medarbetarna och att bistå i
utveckling av verksamheten enligt ”Strategi 2018”. Den årliga miljörevisionen enligt ISO 14 001:2004 har
genomförts på LLT med gott resultat.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

48 585

Personalstatistik

Prognos

Budget

45 836

136 686

137 121

-49 297

-46 133

-143 007

-140 927

Finansiella poster

-151

-329

-179

-179

Res. efter fin. poster

-863

-626

-6 500

-3 985

Investeringar totalt

331

3 446

10 895

10 595

Räntabilitet, totalt
kapital%

neg

neg

neg

neg

Soliditet %

34,0

35,6

32,4

35,0

Omsättning
Kostnader inkl avskr
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Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

90,0

75,0

Sjukfrånvaro %

7,0

6,0

Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser att det känns tryggt att åka
med bolaget.
Bolaget arbetar främst med strategier inom Program D och F.

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser hur lätt det är att köpa
bolagets biljetter och kort.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser att förarnas och
personalens uppträdande är trevligt.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser hur nöjd man är
sammanfattningsvis med bolaget.
LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder som anser att det går snabbt att åka
med bolaget.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

98,0 % av alla avgångar från alla hållplatser ska ske inom 0-7 minuter efter efter hållplatsens
tidtabell.
98,0 % av alla avgångar från Smedjegatan ska ske inom 0-5 minuter efter hållplatsens
tidtabell.

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Kompetensutveckling av chefer där behoven identifierats i samband med utvecklingssamtal

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Minst 72 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 sjukdagar/år.
Frisknärvaro minst 95,5 % av total arbetstid.
Utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet

EKONOMI
KS Målområden
Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)

Nämnd-/Bolagsmål
Soliditet 35,0 %.
Räntabilitet 3,0 % på totalt kapital.
Totala intäkter (exkl. kommunal ram)/total kostnad 50 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Kommunens nettokostnad per resa skall med indexstart 2002 100, 2016 inte överstiga 110.
Genomföra analys av befintligt linjenät som grund för effektiviseringsåtgärder.
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Luleå Renhållning AB
Verksamhetens måluppföljning
Luleå Renhållning AB (Lrab) har under första tertialet ett blandat resultat. En bra kostnadskontroll gör att
affärsområde hushåll går riktigt bra där intäkterna är ungefär som tidigare och bolaget har lyckats
bedriva verksamheten med lägre kostnader. På verksamhetssidan minskar volymer både för bolaget och
branschen i stort. Detta i kombination med hårdare konkurrens gör att bolaget inte når budget för första
tertialet. Det skall dock tilläggas att det första tertialet har historiskt alltid varit det svagaste för Lrab och
för helåret skall det inte vara några problem att nå avkastningskraven.
I bolaget har vi arbetat mycket med en ny strategisk plan där vi har pekat ut fem strategiska
administrativa projekt som vi kommit igång med, vilket är mycket glädjande. De handlar om arbetsmiljö,
pilotprojekt för källsortering, intern effektivitet, samt framtagande av ny avfallsplan. Förutom projekten
har den strategiska planen som syfte att både ange inriktning för bolagets anläggningar och vilka
långsiktigta mål som ska uppnås.
Under tertial 1 har Lrab också medverkat i det strategiska beslutet att utreda en ny placering av ÅVC
Kronan till nya området på Porsödalen. Ett stort arbete har även lagts ner i Sunderbyn där vi lämnat in
ansökan för en ny deponi. Det kommer det initialt att kosta pengar för bolaget men den strategiska nyttan
både för kommunen och bolaget är mycket stor. Bolaget har under första tertialet arbetat fram en ny
värdegrund som beslutats i styrelsen. Arbetet har pågått ända från sommaren 2015 och har gjorts med
deltagande från all personal. Det viktiga för framtiden är givetvis att alla anställda agerar och uppträder
enligt vår värdegrund. Det kommer vara en central punkt på agendan på alla arbetsplatsträffar framöver.
En plockanalys är gjord i samarbete med våra grannkommuner och den påvisar att källsorteringen idag
inte fungerar som den bör. I sopkärlet för brännbart är bara 40 % av innehållet sorterat rätt. Här måste vi
ta ett krafttag både inom bolaget och inom kommunen om vi skall klara åtagandena inom avfallsplanen.
Lrab har för avsikt att bli betydligt mer kommunikativa och informera ännu mer om hur man skall göra
och konsekvenserna av att inte göra rätt. Målet ska vara att vi i framtiden blir dubbelt så bra på
källsortering inom Luleå kommun.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

34 729

Personalstatistik

Prognos

Budget

36 390

120 500

120 500

-32 111

-32 236

-110 835

-110 845

3

1

35

45

Res. efter fin. poster

2 621

4 155

9 700

9 700

Investeringar totalt

8 394

402

13 955

13 955

1,9

3,3

6,0

6,0

37,5

34,1

22,0

22,0

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster

Räntabilitet, totalt
kapital %
Soliditet %

54
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Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

94

70

Sjukfrånvaro %

3,4

4

Prognos:
Bolaget prognostiserar att uppnå budgeten för innevarande år trots en svag inledning på året. Det första
tertialet är normalt sett den period med lägst omsättning för bolaget.
Periodutfallet:
Orsaken till den svaga inledningen på året är att verksamhetsdelen har haft lägre materialflöden in samt
att materialpriserna för tillfället är låga. Omsättningen för verksamhetsdelen har minskat mot föregående
år med 1,3 mkr. Tilläggas kan även att bolaget under samma period föregående år hade en intäktsfaktura
från Fora (0,6 mkr) som påverkade resultatet positivt.

Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden
Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Nämnd-/Bolagsmål
Förbättrade möjligheter att källsortera för Luleå kommuns medborgare
Ökad beredskap hos LRAB vid extraordinära händelser i kommunen

SERVICE
KS Målområden
Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017
Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Nämnd-/Bolagsmål
Bibehålla LRAB:s kvalitetscertifiering
Vara nr 1 i SCB:s NMI-undersökning (Nöjd medborgarindex) gällande renhållning och
sophämtning
LRAB har relevanta nyckeltal

MEDARBETARE
KS Målområden
Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Nämnd-/Bolagsmål
Kompetensutveckla ledare i ledarskap.
Medarbetarsamtal genomförs årligen enligt rutin
Personalhandboken skapar samsyn i företaget

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaron högst 4,0 %
Frisknärvaro lägst 70,0 %.
Utveckla bolagets systematiska arbetsmiljöarbete.
Öka medarbetarnas nöjdhet

EKONOMI
KS Målområden
Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)
Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Nämnd-/Bolagsmål
Räntabilitet över tid på minst 6% på totalt kapital.
Soliditeten över tid skall överstiga 22%.
LRAB är kostnadseffektivt
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Luleå Hamn AB
Verksamhetens måluppföljning
Godsomsättningen i hamnen har ökat med 9 % om man bortser från LKAB:s utskeppning av malm som
minskat med drygt 30 % under de första tre månaderna 2016. Godsintaget kan förväntas under året vara
något lägre än 2015 främst på grund av det ansträngda läget inom gruvindustrin. Långsiktigt har dock
LKAB inte aviserat någon produktionsminskning utan avser att öka utskeppningen av malm med
omkring 30 %.
Arbetet med tjänstekoncessionen i Victoriahamnen pågår i god anda. Isläget i Bottenviken har under
vintern varit på en normal nivå medan avsmältingen av is gått fort. Uppdrag har under årets
vintermånader utförts dels i Karlsborg samt Piteå. Dessa uppdrag har utförts till kundens belåtenhet och
inom budgeterad kostnad. Det låga priset för bränsle kan avläsas i det ekonomiska resultatet då
kostnaderna för bogserbåtarna varit lägre än beräknat.
Rekrytering och återbesättning av tjänster pågår och förväntas vara avslutade före sommarens utgång.
Projekt Malmporten fortgår och projektering är nästa fas i projektet. Under hösten kommer förhandlingar
att ske i Mark och Miljödomstolen för att erhålla miljötillstånd för den tänkta kajen och muddringen.
Arbetet bedrivs som tidigare i nära samarbete med Sjöfartsverket.
Bolaget kommer under innevarande år inte nå målet om en soliditet om 40 % då lånet om 100 miljoner
som togs vid bolagiseringen tynger soliditeten. Bolagets soliditet har dock ökat jämfört med 2015 då
bolaget gjorde en god vinst och således kunnat öka soliditeten.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Tkr

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Res. efter fin. poster
Investeringar totalt
Räntabilitet, totalt
kapital %
Soliditet %

Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

25 155

Personalstatistik

Prognos

Budget

26 352

79 600

79 600

-23 249

-26 925

-61 100

-61 100

-210

-541

-1 100

-1 100

1 696

-1 114

17 400

17 400

30

666

8 000

13 000

0,95

-0,6

4,0

5,0

34,25

29,1

36,0

40,0

Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

92,7

85,0

Sjukfrånvaro %

2,37

3,0

Prognos:
Prognos 2016 lika med budget.
Periodutfallet:
Periodens utfall ligger i linje med budgeten.
Omsättningen har minskat med 1,1 mkr mot föregående år samtidigt som kostnaderna minskat med
3,7 Mkr. Totalt blir resultat efter finansiella poster 2,8 Mkr högre än föregående år. Detta beror främst på
periodisering av budgeten samt lägre kostnader på köpta tjänster och avskrivningar.
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Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens
intentioner med särskilt fokus på
avgörande faktorer för 2016

Styrelsen fastställer en gång per år att bolagets målbild är i enlighet och stöder, för hamnen
relevanta delar av, programmen inom Vision 2050

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges
Kvalitetskommun 2017

Hamnen är en ISO 9001 certifierad verksamhet och skall på sikt arbeta för att vara reviderbar
även för OHSAS 18001 och ISO 14001.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att
följa och jämföra resultat av utförd
service

Genomföra regelbundna kund- och samverkansmöten för att fånga upp kundens
synpunkter. Mål att ha minst 4 kundmöten per år.
Börja och intensifiera införandet av ett avvikelsestyrt förbättringsarbete.

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt
förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Företaget skall ta fram gemensamma ledord för verksamhetens tankesätt.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla
hälsofrämjande arbetsplatser

Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %.
Frisktal ska vara lägst 87 %.
Företaget skall genomföra en medarbetarenkät för att därefter kunna göra bättre aktiviteter
för att främja hälsa, trivsel och arbetsglädje.

EKONOMI
KS Målområden
Mål för att: Bedriva verksamheten inom
angivna kommunbidrag (nämnder) och
ekonomiska mål (bolag)
Mål för att: Frigöra resurser genom
effektiviseringsåtgärder

Nämnd-/Bolagsmål
Soliditet 40,0 %.
Räntabilitet på totalt kapital 5,0 %.
Under året skall Viktoriahamnen läggas ut på tjänstekocession.
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Nordiskt FlygTeknik Centrum AB
Verksamhetens måluppföljning
Eftersom bolaget har så få elever i gymnasiet åk1 i år så blir ekonomin väldigt ansträngd. I fjol var det
också lite elever under vårterminen, men i år är det betydligt färre. Till hösten kommer det att bli fler till
gymnasiet som det ser ut men genom att den verksamheten går över till gymnasieskolan så kommer
bolaget inte att kunna ta del av den ökningen av intäkterna. Detta år blir ekonomiskt problematiskt för
bolaget genom verksamhetsövergången från 1 augusti. Bolaget har lagt ner mycket extra tid och resurser
under våren på marknadsföring av utbildningarna för att få upp antalet sökande. Antalet sökande till
mekanikerutbildningen i höst är betydligt fler än i fjol.
Vi har hög sjukfrånvaro bland personalen nu under våren. Vi har fått ta in vikarier i hög utsträckning för
verksamheten.

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

6 431

7 484

16 000

-7 711

-7 301

-17 500

0

-1

0

-1 280

182

-1 500

Investeringar totalt

275

181

0

Räntabilitet, totalt
kapital %

neg

neg

neg

9,0

19,0

9,0

Tkr

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Res. efter fin. poster

Soliditet %

Prognos
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Personalstatistik
Budget

Perioden

Prognos

Frisknärvaro %

90,0 %

94,5 %

Sjukfrånvaro %

10,0 %

5,5 %

Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus
på avgörande faktorer för 2016

Arbeta med att eleverna ej ska använda alkohol, droger och
tobak.
Rekrytering av elever från hela Sverige och få fler av de
riksrekryterade eleverna att folkbokföra sig i Luleå.
Bolaget arbetar med strategier inom främst Program A och E.
Erbjuda elever praktik inom och utom Sverige.
Tillsammans med branschföretag inom flyget skapa och
utveckla utbildningar.
Andelen elever som går ut skolan med fullständiga betyg ska
årligen öka.

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Utbildning anpassad till efterfrågan samt luftfartslagar.
Tillsammans med elevvård/företagshälsa stödja och främja
elevers hälsa och livsstil.

Mål för att: Skapa förutsättningar för att följa och jämföra resultat av
utförd service

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Kontinuerliga veckomöten med personal.

Mål för att: Ta fasta på och utveckla hälsofrämjande arbetsplatser

Erbjuda kontinuerliga tränings- och friskvårdsaktiviteter.
Tydliga ramar, kommunicerade mål, klara rutiner och
möjligheter att påverka sin arbetssituation.

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Soliditet 14,0 %.
Räntabilitet på totalt kapital 3,0 %.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

Öka digitalisering av utbildningsmaterial för att minska
kopiering och tid för utbyte av utbildningsmaterial.
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Kronan Exploatering AB
Verksamhetens måluppföljning
Kronan Exploatering AB har Luleå kommuns uppdrag driva utvecklingen av stadsdelen så att Kronan
utvecklas till en attraktiv och hållbar stadsdel med kvaliteter i form av närhet till både natur och Luleå
centrum, god service och varierande mötesplatser.
Arbetet bedrivs i en kommunövergripande projektorganisation och tar sin utgångspunkt i
översiktsplanens program samt framtagna detaljplaneprogram och kvalitets- och gestaltningsprogram för
området. De kommunala processerna samordnas från Projektutvecklingsavdelningen på
Stadsbyggnadsförvaltningen. Bolaget har precis som tidigare ett övergripande utvecklingsansvar samt
fokus på marknadsföring och införsäljning till byggherrar.
Under 2016 fokuserar bolaget på de avgörande faktorerna att få in fler aktörer och att utveckla samverkan
med byggherrar för att bidra till målsättningen att minst 400 byggrätter kan markanvisas innan årets slut.
Under perioden har en inbjudan till att lämna intresseanmälan för markanvisning gått ut för etapp 1 i
Kronandalen om drygt 400 bostäder. Under nästa period sker urval och den kommande processen under
året innebär en hög grad av delaktighet och samverkan från de byggherrar som väljs ut. Parallellt pågår
detaljplaneläggning för del av Lulsundsberget (som tidigare anvisats) samt Kronandalen.
Ytterligare en avgörande faktor som bolaget fokuserar på under 2016 är rese-och färdmedelsval för
hållbart resande. I inbjudan till intresseanmälan för markanvisning beskrivs hur vi vill genomföra
översiktsplanens intentioner för ett hållbart transportsystem på Kronan genom att undvika
markparkering, uppmuntra bilpoler och anlägga bra cykelparkeringar.
Arbetet med Kronandalens första etapp är omfattande och nu när inbjudan gått ut enligt tidplan är det
hög prioritering att komma igång med kommande etapper inklusive stadsdelscentrum som är en viktig
pusselbit för den fortsatta utvecklingen.
På hemsidan www.kronanlulea.se som är en plattform för införsäljning till både byggherrar och
allmänhet har strukturen setts över och innehållet uppdateras och fylls på kontinuerligt för att anpassas
till valda målgruppers förväntningar på service.
Det ekonomiska målet för bolaget är satt över tid och kan därför inte nås under en enskild period men
bolaget följer plan vilket innebär att intäkter förväntas huvudsakligen från och med år 2017. När det gäller
effektiviseringsåtgärder arbetar bolaget tillsammans med Luleå kommun för att samordna åtgärder samt
arbetar med att kalkyler och riskanalyser tas fram som underlag för en väl avvägd resursfördelning.
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Ekonomisk redovisning
Resultaträkning, investeringar och ekonomiska ägardirektiv
Periodens

Samma
period

resultat

föreg. år

0

0

-964

-728

0

0

-964

-728

0

0

Räntabilitet %

neg

neg

Soliditet %

33,0

51,0

Tkr

Omsättning
Kostnader inkl avskr
Finansiella poster
Res. efter fin. poster
Investeringar totalt

Prognos

Budget

-3 150

-3 150

-3 150

-3 150

Prognos:
Kronan Exploatering AB prognostiserar med ett resultat som följer budget
Periodutfall:
Periodens utfall ligger i linje med prognosen

61

252

Styrkort
SAMHÄLLE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Genomföra programmens intentioner med särskilt fokus
på avgörande faktorer för 2016

Genomförande av programmens intentioner stöds genom fokus
på utvecklad samverkan med byggherrar och markanvisning av
minst 400 bostäder under 2016.
Genomförande av programmens intentioner stöds genom
särskilt fokus på rese- och färdmedelsval för hållbart resande under
2016. Vårt bolagsövergripande mål om Kronan som en långsiktigt
hållbar stadsdel stöds enligt strategin ”Mer stad på samma yta”i
program C, strategierna ”Bästa boendet” och ”Mer stad på samma
yta” i program D samt strategin "Smarta resor och transporter" i
program F.

SERVICE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Utveckla Luleå till Sveriges Kvalitetskommun 2017

Utveckla www.kronanlulea.se för att kommunicera med
utvalda målgrupper och tydligt definiera vilken service dessa
målgrupper kan förvänta sig.

Det andra målet inom serviceperspektivet har bolaget valt att inte rapportera på

MEDARBETARE
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva gott
ledarskap

Genomföra kompetensutvecklingsaktiviteter enligt plan

Det andra målet inom medarbetarperspektivet har bolaget valt att inte rapportera på

EKONOMI
KS Målområden

Nämnd-/Bolagsmål

Mål för att: Bedriva verksamheten inom angivna kommunbidrag
(nämnder) och ekonomiska mål (bolag)

Över tid skall Kronan Exploatering bedrivas så att en
rörelsemarginal på 10 % kan uppnås.

Mål för att: Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder

För en väl avvägd resursfördelning och en god
samhällsekonomi för kommunala investeringar på Kronan ska
utvecklingen drivas i bred samverkan mellan nämnder och bolag
inom ramen för projektorganisationen.
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Förslag till justering av kommunbidrag
Budget 2016 Budget 2017-2019
Löneöversyn 2016 exkl kommunal:
KS/Kommunledningsförvaltning
KS/Arbetsmarknadsförvaltning
KS/Räddningstjänsten
Barn- och utbildningsnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Finansieringen lönereserv

1 337
1 268
304
20 467
250
776
444
7 354
1 252
-33 453

1 783
1 690
406
27 289
334
1 035
591
9 806
1 670
-44 604

Överföring av mark- och exploateringsresurs:
Stadsbyggnadsnämnd
KS/Kommunledningsförvaltning

-550
550

-944
944

Inköpsanalysverktyg:
KS/Kommunledningsförvaltning
KS/KS oförutsedda

400
-400

400

0

400

Summa
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Förslag till justering av investeringsplan 2016

Revidering 2016

Barn- och utbildningsnämnd

-22 045

Fritidsnämnd

-10 000

Summa

-32 045

Ny investeringsplan 2016
5 500 Avser elevdatorer där en lösning där
16 798
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dessa leasas har valts istället för
investering
Verksamhetsinvesteringar enligt
beslut i FN 2016-04-27 §47

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2016-04-27

§ 47
Förslag till revidering av fritidsnämndens
investeringsbudget 2016
Ärendenr 2016/11-3.7.0.2

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen revidera fritidsnämndens
investeringsplan för 2016 i samband med delårsrapport 1 2016.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsnämnden beslutade i verksamhetsplan 2016-2018 äska om 10 000 tkr/år
till verksamhetsinvesteringar. Detta beviljades i strategisk plan och budget
2016-2018 som beslutades av kommunfullmäktige § 262, 2015-11-24.
I samband med genomgång av driftbudget 2016, utfall av kapitaltjänst 2016 och
kommande 2017 samt den reviderade investeringsplanen från 2015 konstaterar
fritidsförvaltningen att beslutade investeringsmedel för 2016 (10 000 tkr) inte
kommer att nyttjas. Fritidsförvaltningen föreslår att fritidsnämnden beslutar
föreslå kommunstyrelsen att revidera fritidsnämndens investeringsplan i
samband med delårsrapport 1 och stryka 10 000 tkr år 2016.
Fritidsförvaltningen har 2016-04-20 föreslagit fritidsnämnden att
rekommendera kommunstyrelsen revidera fritidsnämndens investeringsplan
för 2016 i samband med delårsrapport 1, 2016.

Sammanträdet
Fritidschefen föredrar ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Fritidsnämndens verksamhetsplan 2016-2018, § 69, 2015-09-16, Hid 2015.595
 Strategisk plan och budget 2016-2018, KF § 262, 2015-11-24, Hid 2016.412
 Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-04-20, Hid 2016.387

Beslutet skickas till
 Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

2016 års lönerevision för samtliga avtal förutom Kommunal
tkr
Budget 2016

Budget 2017-2019

KS/Kommunledningsförvaltning
KS/Arbetsmarknadsförvaltning
KS/Räddningstjänsten
Barn- och utbildningsnämnd
Fritidsnämnd
Kulturnämnd
Miljö- och byggnadsnämnd
Socialnämnd
Stadsbyggnadsnämnd

1 337
1 268
304
20 467
250
776
444
7 354
1 252

1 783
1 690
406
27 289
334
1 035
591
9 806
1 670

Lönerevision totalt = Ökade kommunbidrag, tkr

33 453

44 604

-33 453

-44 604

0

0

FÖRVALTNING

Finansieringen lönereserv
SUMMA
.
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LULEÅ KOMMUN

VAL

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-05-13

1 (1)
Ärendenr
2016/699-1.1.2.3

Val av revisor i personalstiftelsen
Ärendenr 2016/699-1.1.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Jan Öström som revisor i personalstiftelsen
till och med 2018.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-02 att utse Lars Åhl till revisor i
personalstiftelsen för åren 2015-2018.
Lars Åhl har nu gått i pension. Ekonomikontoret föreslår att
– Jan Öström, LULEÅ
utses till ny revisor i personalstiftelsen till och med 2018.

Beslutsunderlag


Ekonomikontorets nominering
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2016-05-30

1 (1)
Ärendenr
2016/788-1.2.1.1

Biträdande kommundirektören fungerar som
kommundirektör vid dennes frånvaro
Ärendenr 2016/788-1.2.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att biträdande kommundirektören är
ställföreträdande kommundirektör vid dennes frånvaro.

Sammanfattning av ärendet
2016-02-15 beslutade kommunstyrelsen att anställa ny kommundirektör
eftersom dåvarande beslutat sig för att gå i pension.
Tjänsten som kommundirektör är kommunens högsta tjänsteperson och
innefattade tidigare även uppdraget som förvaltningschef för
kommunledningsförvaltningen.
I samband med rekryteringen av ny kommundirektör gjordes en
organisationsförändring där förvaltningchefsuppdraget för
kommunledningsförvaltningen överfördes till biträdande kommundirektören.
Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår att biträdande
kommundirektören träder in i kommundirektörens ställe vid dennes frånvaro.
Syftet är att ständigt ha funktionen som kommunens högste tjänsteperson
bemannad. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att paragrafen
omedelbart justeras.

Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens protokoll § 85, 2016-02-15

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar, personalkontoret
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