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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-11-23

 
2016/1505-2.9.2.5

Henrik Berg

Information om förberedelser inför att Luleå fyller 400 år 
2021
Ärendenr 2016/1505-2.9.2.5

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunikationskontoret informerar.
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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2016-01-13

 
2016/60-3.5.3.1

Sofia Riström

Information från arbetsmarknadsförvaltningen 
Ärendenr 2016/60-3.5.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar.
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 5 december 2016
Ärendenr 2015/1691-00

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
Sveriges Kommuner 
och Landsting
2016-11-11

Hid.nr. 2016.6179
Inbjudan till nätverksträff för kommunala 
bredbandsfrågor, Stockholm 2016-12-07
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2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 204

Förslag till beslut om Luleå kommuns ställningstagande till 
otillåtna bosättningar inom/på kommunens fastigheter
Ärendenr M-2016-2931

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta följande 
punkter:
1. Alla bosättningar som kommunen inte bedömer falla under 

allemansrätten eller som saknar lov är otillåtna bosättningar 
och ska därmed upplösas

2. Innan en avhysning inleds ska andra möjligheter uttömts1

3. De boende i dessa bosättningar ska hänvisas till de lagliga 
boendeformer som finns i kommunen

4. Socialnämnden utser en samordnare som vars roll är att 
fungera som spindeln i nätet inom kommunen gällande 
otillåtna bosättningar

5. Samordnaren bildar en samverkansgrupp
6. Arbetsgruppen får i uppdrag att se över hur Luleå kan visa att 

man följer intentionerna i ICESCR mot gruppen EU-
medborgare

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har sedan ett antal år tillbaka sett ett ökande antal EU-
medborgare som söker sig till Luleå för att tjäna pengar för att kunna leva i sitt 
hemland. Under tiden de vistas i Luleå så finns ett behov av en tillfällig 
bostad, i Luleå har miljö- och byggnadsförvaltningen främst sett bosättningar 
med tält och bilar och ibland någon enstaka husvagn. Bosättningarna har 
uppkommit både på kommunens och privata markägares mark. 

Bosättningarna uppkommer utan lov och kan inte sägas ha stöd i 
allemansrätten. Konsekvenserna av bosättningarna är framförallt olägenheter 
för miljön och människors hälsa i form av nedskräpning, förorening av mark 
genom bränning av avfall och fast bränsle, spill av petroleumprodukter, 
lämnade av avföring i närområdet. Olägenheterna uppstår främst för de 
boende då de i sin utsatta situation bor under former som inte är att betrakta 

1 Se Bilaga 1: Miljö- och byggnadsförvaltningens förslag till 
arbetsrutin vid olovliga bosättningar

5



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Miljö- och byggnadsnämnden 2016-11-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande
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som acceptabla med svenska normer. Men också närboende och 
verksamhetsutövare i närområdet har i olika omfattning störts av 
bosättningarna eller känt sig otrygga.
 
Beslutet ska klargöra för tjänstemän och politiker vilka juridiska regler som 
finns som reglerar sakfrågan och därmed också tydliggöra till hur kommunen 
ska hantera otillåtna bosättningar i Luleå kommun.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta nedanstående punkter:
1. Alla bosättningar som kommunen inte bedömer falla under 

allemansrätten eller som saknar lov från markägare är otillåtna 
bosättningar och ska därmed upplösas

2. Innan en avhysning inleds ska andra möjligheter uttömts
3. De boende i dessa bosättningar ska hänvisas till de lagliga 

boendeformer som finns i kommunen
4. Socialnämnden utser en samordnare som vars roll är att 

fungera som spindeln i nätet inom kommunen gällande EU-
medborgare

5. Samordnaren bildar en samverkansgrupp
6. Arbetsgruppen får i uppdrag att se över hur Luleå kan visa att 

man följer intentionerna i ICESCR mot gruppen EU-
medborgare

Arbetsutskottet har 2016-11-07 § 204 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden 
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

Sammanträdet 
Carl-Anders Johansson (S) yrkade på att man tar bort orden ”från markägare” 
i punkten 1.

Göran Öhman (S) yrkar på nämnden ändrar orden ”EU-medborgare” i 
punkten 4 och ersätts med ”otillåtna bosättningar”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer först Carl-Anders Johanssons förslag under proposition 
och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget att ändra i punkt 
1.

Ordföranden ställer därefter Göran Öhmans förslag under proposition och 
finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget att ändra i punkt 4.
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Beslutsunderlag
M-16-2931-1
Bilaga 1 
Bilaga 2 

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN  TJÄNSTESKRIVELSE   
Miljö‐ och byggnadsförvaltningen 

Joel Domeij  2016‐11‐01 

   
 
 
Joel Domeij   

Miljöinspektör   

  Miljö‐ och byggnadsnämnden 

   

   

   

 

 

Luleå kommuns ställningstagande till otillåtna bosättningar 

inom/på kommunens fastigheter 

Uppdrag 

Miljö‐ och byggnadsnämnden har gett arbetsgruppen som ansvarar för det 

strategiska arbetet med hemlösa i Luleå uppdraget att ta fram ett förslag till 

ställningstagande gällande bosättningar som uppkommer i Luleå kommun utan 

markägarens tillstånd. Arbetsgruppen är förvaltningsövergripande och består av 

Joel Domeij från miljö‐ och byggnadsförvaltningen, Annika Klefsjö och Carin 

Johansson från socialförvaltningen, Robert Eriksson, Mikael Sundvall och Petra 

Wennberg från Stadsbyggnadsförvaltningen, Mona Ejnestrand kommunjurist, 

Mikael Andersson från räddningstjänsten och Stefan Ström från 

Polismyndigheten i Norrbotten. 

 

Arbetsgruppens slutsatser: 

Arbetsgruppen föreslår kommunstyrelsen att anta följande punkter: 

1. Alla bosättningar som kommunen inte bedömer falla under 

allemansrätten eller som saknar lov från markägare är otillåtna 

bosättningar och ska därmed upplösas 

2. Innan en avhysning inleds ska andra möjligheter uttömts1 

3. De boende i dessa bosättningar ska hänvisas till de lagliga boendeformer 

som finns i kommunen 

4. Socialnämnden utser en samordnare som vars roll är att fungera som 

spindeln i nätet inom kommunen gällande EU‐medborgare 

5. Samordnaren bildar en samverkansgrupp  

6. Arbetsgruppen får i uppdrag att se över hur Luleå kan visa att man följer 

intentionerna i ICESCR (FN‐konventionen om ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter) avseende EU‐medborgare 

 

 

 

 

                                                            
1 Se Bilaga 1: Miljö‐ och byggnadsförvaltningens förslag till arbetsrutin vid olovliga 

bosättningar 
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Miljö‐ och byggnadsförvaltningens bedömning  

Kommunen får inte behandla olika grupper på olika sätt, oavsett etniskbakgrund 

eller medborgarskap. Denna likabehandling ska gälla vare sig beslutet är positivt 

eller negativt för den enskilde.  

 

I den statliga utredningen SOU 2016:6 framgår tydligt att alla EU‐medborgare är 

välkomna hit men att de måste på samma sätt som alla andra följa svenska lagar. 

Det är i Sverige förbjudet att bo i parker, i andra offentliga rum eller på privat 

mark utan markägarens lov. Det är också förbjudet att lämna avföring eller sopor 

efter sig. Kommunen har därför ingen möjlighet att tillhandahålla någon form av 

undantag när det kommer till otillåtna bosättningar oavsett vem som uppehåller 

sig i bosättningen om man inte ingår ett tillfälligt avtal med den enskilde om 

markupplåtelse. Därför ska de boende hänvisas till de lagliga boenden som finns 

i Luleå. 

 

Miljö‐ och byggnadsnämnden är skyldig att agera mot alla överträdelser av 

miljöbalken. Det innebär exempelvis att miljö och byggnadsnämnden måste 

ställa krav på uppstädning vid nedskräpning annars begår den enskilde 

handläggaren av klagomålsärendet tjänstefel. 

 

Att kommunens nämnder, tjänstemän och övriga myndigheter skulle följa det 

ansvar som följer med respektive lagstiftning är något miljö‐ och 

byggnadsnämnden förutsätter.  

 

Det finns således ingen möjlighet för nämnderna att bortse från sina uppdrag att 

följa syftningen med den lag de lyder under, om markägaren inte tar sitt ansvar i 

frågan kommer tjänstemän eller nämnden beroende på delegationsordning att 

tvingas ställa kraven. 

 

Det är miljö‐ och byggnadsförvaltningens bedömning att olovligheten i sig aldrig 

varit ifrågasatt av varken tjänstemän eller politiken. 

Det som har saknats är en tydlig arbetsrutin för sakfrågan och en samordning 

inom kommunen gällande otillåtna bosättningar.  

 

Miljö‐ och byggnadsförvaltningen anser därför att det krävs bättre samordning 

inom kommunen i alla frågor som rör EU‐medborgare för att få ett helhetsgrepp. 

Arbetsgruppen har under två års tid arbetat med det uppdrag vi fått via 

kommunstyrelsen om att se över möjligheterna att erbjuda ett boende till 

hemlösa. Under uppdragets gång har frågan vuxit och nu handlar frågan om mer 

än bara lösa boende över vintern. Vi ser problem med nedskräpning, 

trygghetsfrågor, eldning av avfall, olovliga bosättningar med mera. 

 

Det har saknats en tydlig målbild av vad Luleå kommun vill kommunicera ut till 

sina medborgare gällande gruppen EU‐medborgare. Därför borde det även 

finnas ett stort intresse i att samordnaren får i uppdrag att arbeta både med att nå 

ut till målgruppen EU‐medborgare och att kommunicera kommunens 

ställningstagande i olika sakfrågor som rör EU‐medborgare till sina 

kommunmedborgare.  
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Ofta utgör otillåtna boenden en risk för de boendes hälsa. I många fall bor de 

boende i bilar eller husvagnar utan tillgång till värme, vatten, avlopp och 

tillfredsställande sophantering. 

 

Erfarenhetsmässigt vet vi också att de boende eldar med fast bränsle eller gas 

både för matlagning och i uppvärmningssyfte. Något som innebär en ökad 

brandrisk, särskilt i täta bosättningar som dessa tenderar att bli. En eldsvåda kan 

snabbt sprida sig och få allvarliga konsekvenser. 

 

En återkommande fråga som arbetsgruppen ständigt stöter i ärenden kopplat till 

EU‐medborgare på är diskriminering och mänskliga rättigheter.   

 

FN har etablerat rätten till vatten och sanitet som en oberoende mänsklig 

rättighet i konventionen ICESCR som Sverige har skrivit under och ratificerat 

konventionen. FN har via ESK‐kommittén tydliggjort att rätten till vatten och 

sanitet gäller för alla oavsett boendeform och påverkas inte av individens 

rättsliga status.2 I rapporten uppmanades Sverige att arbeta mer för att tillämpa 

konventionen på lokal nivå och det pekades tydligt på kommunernas ansvar. 

 

Standarderna för den mänskliga rätten till vatten fokuserar i konventionen på 

åtkomlighet, överkomlighet, godtagbarhet, tillräcklighet och tillräcklig kvalitet. I 

konventionen har även konstaterats att sanitet måste vara fysiskt tillgängligt, 

överkomligt, ofarligt, hygieniskt acceptabelt, samt ombesörja avskildhet och 

värdighet. 

 

Miljö‐ och byggnadsförvaltningen anser att kommunen måste utreda frågan för 

att kunna konstatera att kränkning inte sker av de boendes mänskliga rättigheter. 

Därför anser förvaltningen att detta bör vara ett av uppdragen samordnaren bör 

utreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 ESK‐kommitténs rapport från översynen av arbetet med konventionen i Sverige i juni 

2016 
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Risk och Konsekvensanalys av ovan förslag 

Risk: Kommunen kan komma att utpekas som rasistiska eller ”anti‐romska” 

Bedömning: Förslaget skulle innebära att kommunen behandlar alla lika inför 

lagen. 

 

Risk: Enskilda tjänstemän frångår beslutet 

Bedömning: Kommunen kommer genom detta beslut att tydligt ta ställning i 

frågan. Det kommer att ge enskilda tjänstemän mer trygghet i sitt arbete och det 

signalerar också till alla som väljer att bosätta sig otillåtet i Luleå att kommunen 

agerar i frågan. Det är därför viktigt att beslutet kommuniceras från kommunen 

både internt och externt. 

 

Risk: De boende riskerar förlora sin bostad (bilen) och därmed också möjlighet 

till tak över huvudet.  

Bedömning: Kommunen har rätt att hänvisa till lagliga rast‐ och campingplatser 

för övernattning och tillhandahåller också under vinterhalvåret ett begränsat 

antal övernattningsplatser vid f.d. RIA‐center.  

 

Risk: Förslaget löser inte problematiken kring rätten till vatten och sanitet. 

Bedömning: Därför föreslås att denna sakfråga är en av de frågor samordnaren 

får i uppdrag att utreda vidare. 

 

Risk: Att upplösa lägret kommer inte att lösa problemet på lång sikt.  

Bedömning: Fram tills ny lagstiftning tillträder som tydliggör sakfrågan kommer 

de boende kunna ianspråkta nya markområden för att bo tillfälligt på. Därför är 

det viktigt att kommunen för en ständig dialog med alla som väljer att bosätta sig 

otillåtet i Luleå och informerar om de rättigheter och skyldigheter som gäller i 

Sverige och Luleå. 

 

Risk: Beslutet kan kortsiktigt innebära utökade kostnader för kommunen. 

Bedömning: På lång sikt syftar beslutet till att begränsa de kostnader som faller 

på kommunen i egenskap av markägare och kommun när det kommer till 

nedskräpning och återställande av mark. 

 

Risk: Beslutet kommer leda till en otryggare tillvaro för de grupper som av olika 

anledningar bosatt sig otillåtet. 

Bedömning: Att väga kommunmedborgares ökade trygghet mot att övriga 

personer som vistas i Luleå förlorar sin trygga punkt är inget kommunen kan ta 

lättvindigt på. Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta vistas i Luleå av fri 

vilja. Mer om detta går att läsa i bilaga 2. Om de väljer att stanna i Luleå så finns 

det lagliga boendeformer att tillgå, i annat fall har de möjlighet att resa hem. I de 

fall ekonomiska svårigheter begränsar möjligheten att resa hem kan 

socialförvaltningen bistå den enskilde. Finns det andra hinder som är av mer 

polisiär art är detta ett fall för polisen att lösa, inte kommunen. Luleå kan heller 

inte ta ansvar för att lösa problem som härrör ur andra kommuner eller länder.    
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  Underlag till beslut 

SKL Skrivelse:  Några juridiska frågor gällande utsatta EU‐medborgare 2014‐12‐

09 

Naturvårdsverket rapport: Allemansrätten – vad säger lagen? B. Bengtsson 2004 

Socialstyrelsens vägledning: Rätten till socialt bistånd för medborgare inom 

EU/ESS‐området Juni 2014 

SOU 2016:6 – Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren 

för utsatta EU‐medborgare 

DS 2016:17 – Otillåtna bosättningar 

Inconvenient Human Rights: A report of the Raoul Wallenberg Institute for 

Human Rights and Humanitarian Law, Södertörn University, and the 

NuLawLab of Northeastern University School of Law, April 2016. Access to 

Water and Sanitation in Sweden’s Informal Roma Settlements 

E/C.12/SWE/CO/6 ‐ Committee on Economic, Social and Cultural Rights 

Concluding observations on the sixth periodic report of Sweden 

 

 

Sammanfattning 

Den fria rörligheten 

I hela EU gäller en fri rörlighet som innebär att alla EU‐medborgare har rätt att 

stanna upp till tre månader i ett annat EU‐land. För att få stanna krävs att man 

har ett giltigt pass eller motsvarande ID‐handling. Som EU‐medborgare har man 

begränsade möjligheter att få ta del av det svenska välfärdssystemet.  

En EU‐medborgare kan enligt 8 kap. 9 § utlänningslagen (2005:716) avvisas från 

Sverige under de tre första månaderna efter inresa om han eller hon visar sig 

utgöra en orimlig belastning för biståndssystemet enligt socialtjänstlagen. 

 

Vidare har EU‐medborgare rätt till uppehållsrätt om de ska vistas längre än tre 

månader i ett annat EU‐land. För personer som tillhör kategorin icke ekonomiskt 

aktiva EU ‐medborgare gäller att de för att ha uppehållsrätt ska ha tillräckliga 

tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt en heltäckande 

sjukförsäkring som gäller i Sverige. Till denna grupp hör exempelvis EU‐

medborgare som sökt sig till Sverige utan realistiska möjligheter att etablera sig 

på den svenska arbetsmarkanden och därmed saknar stadigvarande inkomst och 

försörjer sig genom exempelvis tiggeri. 

 

Allemansrätten och egendomsskyddet 

I Sverige gäller allemansrätten, den ger var och en rätt att vistas på annans mark 

men endast i syfte att färdas över den eller vistas på platsen en begränsad tid. 

När man vistas på annans mark krävs också att man visar hänsyn till mark och 

natur genom att exempelvis inte skräpa ner eller göra ingrepp på skog och mark. 

Allemansrätten gäller även om markägaren inte ger samtycke. Även EU‐

medborgare lyder under de rättigheter och skyldigheter som följer med 

allemansrätten vilket ger dem rätt att tillfälligt nyttja mark för övernattning. 

Syftet med lagstiftningen var från början aldrig att möjliggöra bosättningar på 

annans mark och ska därför heller inte användas i detta syfte. 
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Var gränsen går för när allemansrätten inte längre gäller är inte tydligt 

definierad, men var på fastigheten man bosätter sig och storleken på 

bosättningen samt uppehållstiden har betydelse.  

 

Hemfridszonen är alltid fredad, det är aldrig tillåtet att övernatta eller ens 

beträda mark som faller under en tomts hemfridszon. Hemfridsintresset är större 

runt ett bostadshus än exempelvis en ekonomibyggnad. Det har också betydelse 

om huset är bebott, för en villa kan 60‐70 meter vara en lämplig hemfridszon 

medan en obebodd sommarstuga vintertid inbringar en näst intill obefintlig 

hemfridszon. Om marken är känslig för markskador kan det vara skäl till att man 

inte kan tillämpa allemansrätten, exempelvis en nysådd åker eller en 

blomplantering. 

 

Generellt går det att säga att allemansrätten medger rätt att övernatta ett dygn på 

annans mark utan att lov krävs om det sker utanför markägarens hemfridszon. 

Om bosättningen är av en sådan storlek eller omfattning att det kan medföra 

besvär för markägaren i form av nedskräpning eller skador på marken så krävs 

alltid tillstånd från markägaren innan man tar marken i anspråk. 

 

De bosättningar som uppkommit i Sverige på senare tid och som också ökat 

markant de senaste åren, är de stora bosättningar som har etablerats i anslutning 

till de större städerna. Det rör sig ofta om medborgare från andra EU‐länder som 

befinner sig tillfälligt i Sverige och som bosätter sig i husvagnar, kojor eller tält på 

privat eller kommunal mark. Dessa bosättningar fanns inte vid tidpunkten för 

lagens införande och ingick således heller inte i syftet med lagen. 

 

Vem kan bistå markägaren  

Polisens möjligheter att hantera olovliga bosättningar 

 

Polisen har interna riktlinjer för vilka möjligheter som finns för att hantera dessa 

olagliga bosättningar. Grunden är att förmå bosättarna att flytta på sig och sina 

tillhörigheter. För detta kan bosättarna informeras om vilka möjligheter polisen 

har att ta till tvång i vissa fall. 

 

Omständigheterna i det enskilda fallet måste alltid beaktas och polisiär 

beslutsfattare eller förundersökningsledare måste fatta beslut utifrån de särskilda 

förutsättningarna som är aktuella vid ingripandet. 

 

Innan ett ingripande ska det vara klart om platsen är offentlig plats. Kontroll bör 

även ske om kommunala lokala föreskrifter finns gällande platsen, exempelvis 

campingförbud m.m. Ligger den olovliga bosättningen på en offentlig plats bör 

ordningslagens regler tillämpas. 

 

Brott som kan vara tillämpliga är BrB 8 kap 8‐9§§ samt 11§, egenmäktigt 

förfarande alternativt självtäkt. Är platsen offentlig plats blir även ordningslagen 

tillämplig och brott mot ordningslagen kan då begås.  
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Grunden beskrivs i första stycket. Brottet blir en förutsättning för vilka 

tvångsmedel som polisen kan använda sig av vid olovliga bosättningar. Anmälan 

av brottet i sig innebär inte per automatik att polisen agerar mot den olovliga 

bosättningen. 

 

 

Kronofogdens möjligheter att hantera olovliga bosättningar 

En alternativ väg att gå är att kontakta kronofogden och begära avhysning 

genom särskild handräckning. Det krav som ställs vid sådana ärenden är att varje 

enskild person som ska avhysas måste identifieras genom pass‐ eller 

personnummer. Dessa uppgifter är svåra för en fastighetsägare att samla in då en 

fastighetsägare saknar rätten att identifiera enskilda personer genom tvång. 

Polisen har möjlighet att bistå i den mån det krävs för myndighetsutövning. 

Handräckningsbegäran till polisen om behovet samt att det framgår varför polis 

behövs exempelvis hot, våld, vägrar flytta på sig osv. 

 

En avhysning gäller endast personerna som identifierats. Skulle nya EU‐

medborgare bosätta sig på platsen eller om det visar sig att det finns personer 

som inte identifierats krävs en ny avhysning. Avhysningen gäller heller inte om 

de avhysta personerna återkommer till fastigheten men bosätter sig på ett nytt 

område inom samma fastighet. 

 

Kostnader 

Kostnaden för en avhysning genom kronofogden ska i normala fall bekostas av 

de boende. Då dessa ofta saknar ekonomiska tillgångar faller istället utgiften på 

markägaren. Därutöver tillkommer förvaringskostnader för de boendes egendom 

samt ersättning för eventuella skador på lösöre och egendom som uppkommer i 

samband med avhysandet.  

 

Handläggningen hos kronofogdemyndigheten vid ett avhysningsärende varierar 

men i genomsnitt blir kostnaden cirka 300kr per person enligt siffor från 

kronofogden. Tillkommer gör själva avhysningshandlingen, denna kostar 

ytterligare 600kr och debiteras i första hand motparten men om det inte går att 

inbringa pengarna från motparten skickas en faktura till kommunen. Tillkommer 

gör också utgifter för uppstädning, sanering och återställande. 

 

Kommunen har rätt att ansöka om ersättning på upp till 420kr per avhysning för 

sina utgifter. Kostnaderna för att städa och sanera marken efter att en bosättning 

har flyttats kan vara mycket stora och de kan inte ersättas inom ramen för ett mål 

om särskild handräckning. Då de boende ofta har begränsad betalningsmöjlighet 

tillfaller huvuddelen av kostnaderna på markägaren. 

 

Nedskräpningen kan vara omfattande och bestå av matrester, matförpackningar, 

flaskor, elektronikskrot och mänsklig avföring, men också större föremål såsom 

möbler och fordonsvrak. När t.ex. en större bosättning i Högdalen flyttades 

under år 2014 beräknades kostnaderna för städningen uppgå till flera 

hundratusen kronor. Att en bosättning i den omfattningen ska uppkomma i 

Luleå är osannolikt men inte omöjligt.  
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Ofta är arbetet med otillåtna bosättningar också resurskrävande för markägaren 

och kommunala tjänstemän. Göteborgs kommun har uppskattat att 

medarbetarna på kommunens fastighetskontor under år 2014 hade lagt 

ned ca 600 timmar på arbetet med otillåtna bosättningar. Dessutom satte 

kommunens parkeringsbolag in extra väktare som besökte parkeringsplatser i 

centrum för att be de personer som tog upp en parkeringsplats att antingen 

betala avgift eller lämna platsen. Kostnaderna för detta uppgick till ca 80 000 kr 

per månad.  

 

Luleå kommun i egenskap av kommun 

Vad gäller EU‐medborgare så finns det praxis och bestämmelser som anger att 

EU‐medborgare får behandlas olika i jämförelse med kommunmedborgare. 

Likställighetsprincipen är i detta sammanhang främst aktuell i fall kommunen 

behandlar EU‐medborgare på olika sätt till exempel får inte kommunen ge mer 

fördelar för en EU‐medborgare från Frankrike som tigger på gatan jämfört med 

en EU‐medborgare från Rumänien.   

 

Det har under 2016 genom en statlig utredning tydliggjorts vilka skyldigheter 

kommunen har gentemot EU‐medborgare. Kommunen har valt att gå utöver vad 

regeringens utredning rekommenderar som skäligt genom att kunna erbjuda 

övernattningsmöjligheter. Detta då det klimat som råder under vintern i norra 

Norrland medför allt för stora påfrestningar för den som tvingas övernatta 

utomhus vintertid. 

 

 

Luleå kommun i egenskap av markägare 

Kommunen har som markägare en grundlagsskyddad äganderätt till sina 

fastigheter. Detta medför att kommunen har rätt att fritt förfoga över sin mark. 

Vissa inskränkningar måste dock tolereras, exempel på en sådan inskränkning är 

allemansrätten. 

 

När en olovlig bosättning uppstår får det konsekvensen att markägaren inte kan 

nyttja fastigheten som de önskar, detta kan vara särskilt problematiskt i områden 

där marken planeras att exploateras.  

 

Som markägare har man också skyldigheter att säkerställa att fastigheten hålls i 

vårdat skick, brukandet av fastigheten får inte medföra olägenhet för människor 

eller miljön. Det får heller inte medföra en ökad risk för olyckor. 

Om inte boplatsen avlägsnas kan fastighetsägaren hållas ansvarig för 

nedskräpning, störningar och står för uppstädning och saneringskostnader. 
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Miljö‐ och byggnadsförvaltningens förslag till arbetsrutin vid 

olovliga bosättningar 

När en bosättning kommer till kännedom ska därför berörd tjänsteman 

kontakta samordnaren i kommunen. Det är sedan samordnarens ansvar att 

ta kontakt med samverkansgruppen för att informera om bosättningen. 

Samordnaren kallar till möte med samverkansgruppen.  

Samordnaren ansvarar också för att frivilligorganisationerna informeras.  

 

Berörda nämnder ansvarar för att upprätta egna rutiner och vidtar 

nödvändiga åtgärder för att bedöma risk för miljö, hälsa, säkerhet, brand, 

störningar m.m. 

 

Förslag på ansvarsfördelning 

 Miljö‐ och byggnadsnämnden ansvarar för att bedöma risken för 

miljö och människors hälsa samt störningar för allmänheten. 

 Räddningstjänsten ansvarar för att bedöma risken för brand och 

olyckor. 

 Polisen samverkar med kommunen i syfte att klargöra om platsen är 

att betrakta som offentlig plats eller inte. 

 Polisen samverkar med kommunen beträffande eventuella åtgärder 

gentemot den olagliga bosättningen. 

 Socialnämnden ansvarar för att bedöma hjälpbehovet.  

Om socialnämnden bedömer att särskilda skäl finns bör kommunen 

avvakta med en avhysning i väntan på socialnämndens utredning. 

Särskilda skäl kan exempelvis vara att barn finns i bosättningen.  

 Samordnaren sammanställer samverkansgruppens bedömning och 

vidarebefordrar den till markägaren. 

 Eventuella förfrågningar som inkommer till kommunala nämnder i 

sakfrågan skickas till utsedd samordnare för besvarande. 

 

Markägarens roll 

I de fall kommunen själv är markägare ansvarar Stadsbyggnadsförvaltningen 

och eller Fritidsförvaltningen för: 
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 Drift och underhåll, vid olovlig användning av detaljplanelagd 

offentlig plats. 

 Projektutveckling, vid olovlig användning av mark som inte är 

detaljplanelagd. 

 Fastighet eller Fritidsförvaltningen, vid ockupation av befintlig 

fastighet/byggnad med tillhörande mark. 

 

Samordnaren ansvarar för att berörd avdelning inom kommunen informeras. 

 

Ett gemensamt förhållningssätt ska gälla inom hela kommunen och beslutets 

utfall ska om nödvändigt koordineras mellan berörda avdelningar.  

 

All kommunikation externt ska samordnas genom samordaren. 

 

Berörd markägaravdelning ska om ärendet bedöms allvarligt lyfta frågan 

upp till kommunstyrelsens arbetsutskott då frågan kan anses falla under 

bestämmelsen om principiellt viktiga beslut. 

 

Upplösning av bosättning 

Om ingen annan lösning är möjlig ska beslut om avhysning ske, det krävs 

alltid att alternativa lösningar uteslutits innan en avhysning är aktuell. 

 

Exempel på steg som bör ha vidtagits innan en avhysning är aktuell 

1. Information om vad som gäller i Luleå Kommun och uppmaning att 

lämna fastigheten samt information om att steg 2‐6 kommer initieras 

om så inte sker inom xx dagar. 

2. Kontakt med polisen i de fall platsen bedöms som offentlig plats. 

3. Inrättande om parkeringsbestämmelser (om de saknas), gäller främst 

kommunal fastighetsmark  

4. Avverkning av eventuell skyddande buskage/skog/sly  

En bedömning av skogens skydds‐ och naturvärde ska ske innan 

avverkning 

5. Bortforsling av fordon som kan klassas som skrotbilar och 

nedskräpning. Bortforsling av fordon godkända för trafik kan ske 

först efter att parkeringsbestämmelser inte respekteras. 

6. Försvårande av tillträde till fastigheten genom t.ex. 

vägavspärrning/stängsel 

7. Nytt möte med berörda parter där ett sista datum för när fastigheten 

ska vara uppstädad och tömd meddelas 

8. Avhysning initieras av berörd avdelning, information ges till 

samordnare. Utredningen ska också klargöra huruvida de boende har 

rätt till besittning. För att uppnå besittningsskydd krävs flera års 

ianspråktagande av fastigheten samt att 

markägaren/verksamhetsutövaren inte motsatt sig etableringen. 
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9. Samordnaren ansvarar för att informera allmänheten, polis och 

berörda parter om att en avhysningsprocess inletts.  

 

Ytterligare steg kan vara nödvändiga beroende på ärendets förutsättningar. 

 

Efter genomförd avhysning ansvarar berörd enhet inom kommunen för 

eventuella återställningsarbeten som uppkommer till följd av avhysningen.  

 

Samordnaren sammanställer en utvärdering av arbetet, respektive 

förvaltning ansvarar därefter för att uppdatera eventuella rutiner baserat på 

samordnarens rapport. 

 

När kommunen inte är markägare ska samordnaren informera markägaren 

om bosättningen samt kommunens bedömning samt bistå samordning med 

kommunala myndigheter och förvaltningar. Samordnaren bör uppmana till 

att samma rutin används. 

 

Därefter ansvarar markägaren för att själv initiera eventuella avhysningar. 

 

 

 

Joel Domeij 

Miljöinspektör 
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  Miljö‐ och byggnadsnämnden 

 

  

   

Utsatta EU‐medborgares situation i Luleå 

Luleå kommun har sedan ett antal år tillbaka sett ett ökande antal EU‐

medborgare som söker sig till Luleå för att tjäna pengar för att kunna leva i 

sitt hemland, främst Rumänien men även andra länder. Siffror visar att 

antalet utsatta EU‐medborgare stagnerade under 2015 men att mellan 4500‐

5000 EU‐medborgare kom till Sverige. Hur många av dessa som kommer till 

Luleå har vi inga uppgifter om.  

 

Under tiden de vistas i Luleå så finns ett behov av en tillfällig bostad, i Luleå 

har miljö‐ och byggnadsförvaltningen främst sett bosättningar med tält och 

bilar och ibland någon enstaka husvagn. Bosättningarna har uppkommit 

både på kommunens och privata markägares mark. På grund av vårt klimat 

har det naturligt skett en minskning under den kallare delen av året.  

I oktober 2014 valde ett fåtal att stanna. Med anledning av dessa 

medborgares utsatta situation valde kommunen att utifrån nödperspektivet 

erbjuda ett tillfälligt ”tak över huvudet” boende. Likadan lösning gjordes 

även för vintern 2015/2016 med skillnaden att den var tillgänglig för alla. 

Boendet har under dessa två vintrar varit öppet under november till april 

med 22 platser. Vid utvärdering har framkommit att enbart utsatta EU‐

medborgare har nyttjat möjligheten till övernattning i den tillfälliga 

lösningen. Lösningen har inte varit optimal då det inte funnits personal på 

plats och närboende har upplevt störningar. 

 

Under oktober år 2015 tog kommunfullmäktige beslut om ett härbärge för 

hemlösa i Luleå, där även målgruppen utsatta EU‐medborgare ingick. Sedan 

dess har tjänstemän från olika förvaltningar kontinuerligt haft dialog med 

polisen, flertal ideella föreningar och organisationer samt kyrkor, i syfte att 

verkställa ett permanent härbärge för hemlösa. Samarbetet har bidragit till 

tydliga roller och uppdrag mellan aktörerna och ett samlat koncept för 

målgruppen, där aktörer arbetar utifrån sina förutsättningar. Ett flertal 

frivilliga organisationer i Luleå kommun har olika typer av stödaktiviteter 

för alla behövande i Luleå inkl. EU‐utsatta medborgare. Som t.ex. frukost, 

möjlighet att få rena kläder, träffa läkare m.m.  

 

I februari år 2016 kom nationella samordnaren, Martin Valfridssons, 

slutrapport och rekommendationer om hur kommuner bör hantera frågan 

om EU‐medborgare. Samordnaren har bl.a. kommit fram till att den 

långsiktiga hjälpen bör ges och göras i respektive hemland. Sedan rapporten 
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kom väljer allt fler kommuner att utgå från rapporten och lagstiftningens 

krav. 

Under hösten 2016 beslutade RIA att erbjuda härbärge med 10 platser som 

riktar sig till alla tillfälligt hemlösa i Luleå inkl. utsatta EU‐medborgare. 

Boendet håller en bättre standard än ”tak över huvudet” lösningen och är 

bemannad av personal.   

          

 

 

 

Joel Domeij 

Miljöinspektör 
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Luleå renhållning AB:s förslag till beslut
Luleå renhållning AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att anta avfallsplan för 
Luleå kommun för åren 2017-2020.

Lotta Lindgren (mp) har inkommit med ett särskilt yttrande. 

Sammanfattning av ärendet
Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan. Av avfallsplanen skall bland 
annat framgå mål för hur kommunen ska minska avfallets mängd och farlighet. En 
avfallsplan ska ses över minst vart fjärde år och nu gällande avfallsplan löper ut 2016. 
En avfallsplan ska enligt miljöbalken antas av kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet
Luleå renhållning har i samarbete med en projektgrupp bestående av representanter från 
stadsbyggnadsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, 
barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen uppdaterat Luleå kommuns avfallsplan. Uppgifterna i 
avfallsplanen ska ses över mist vart fjärde år och uppdateras vid behov vilket nu skett. 
Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

Avfallsplanens övergripande mål är: I Luleå ska det vara nära och enkelt att bidra till en 
resurseffektivare kommun. Vi ska sträva efter att i första hand motverka att avfall 
uppstår. Det avfall som uppkommer ska sorteras och behandlas i enlighet med 
miljöbalkens avfallshierarki i ordningen: Återanvändning – materialåtervinnig – energiutvinning 
– deponering.

En avfallsplan ska enligt miljöbalken antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avfallsplan 2017-2020 beslutshandling 2016-11-18
Särskilt yttrande, Lotta Lindgren (mp), styrelseledamot i Luleå renhållnings styrelse.

Beslutet skickas till
Erik Öhrling, Luleå renhållning AB. Erik.ohrling@lrab.lulea.se
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I 

 

 
Förord 
 
Det är viktigt att det finns fungerande system för hanteringen av avfall och det är viktigt att 

vi alla förstår systemen och använder dem rätt. Rätt hanterat kan avfallet vara en resurs och 

ersätta uttag av ändliga resurser. Fel hanterat kan avfallet orsaka såväl miljöproblem som 

negativa hälsoeffekter. Kunskap och handling ska därför gå hand i hand för att 

avfallshanteringen ska fungera. 

 

Luleå kommun har en vision om 10 000 fler boende. För att vi alla ska få en ren och trevlig 

miljö att vistas i är det viktigt med riktlinjer för hur avfallshanteringen ska fungera. Vi ska 

veta var trädgårdsavfallet ska kastas, vi ska kunna sortera vårt hushållsavfall med 

kunskapen om att matavfall, förpackningar och det brännbara inte blandas ihop. Den 

övergripande målsättningen med planen är att hantera avfallet på bästa sätt för att nå ett mer 

långsiktigt hållbart kretsloppssamhälle och följa EUs beslut om den så kallade 

avfallshierarkin. 
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1. Inledning 
En viktig del i arbetet med att göra Sverige till ett mer hållbart samhälle är att minska 

miljöpåverkan från avfall. Därför har riksdagen beslutat att varje kommun ska upprätta en 

renhållningsordning enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 15 kap 11§. Renhållningsordningen består 

av föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan. Innehållet i 

avfallsplanen är reglerat i Naturvårdsverkets föreskrifter och råd (NFS 2006:6) om innehållet i en 

avfallsplan.  

1.1. Avfallsplanens syfte och mål 

Avfallsplanen ska vara ett levande dokument som fungerar som vägledning i det dagliga arbetet 

för att förbättra avfallshanteringen. I den processen ska målen följas upp kontinuerligt för att på 

så sätt kunna möta förändringar i omvärlden. Avfallsplanen ger också en helhetsbild över 

kommunens avfallshantering med möjlighet att påverka den och styra dess inriktning. 

De övergripande målen för Luleå kommun formuleras enligt följande: I Luleå ska det vara nära 

och enkelt att bidra till en resurseffektivare kommun. Vi ska sträva efter att i första hand 

motverka att avfall uppstår. Det avfall som uppkommer ska sorteras och behandlas i enlighet 

med EU:s avfallshierarki i ordningen: Återanvändning – materialåtervinnig – energiutvinning – 

deponering. 

1.2. Avfallsplanearbetet 

Avfallsplanen har tagits fram av Luleå Renhållning i samarbete med en projektgrupp bestående 

av representanter från: 

 Stadsbyggnadsförvaltningen  

 Miljö- och byggnadsförvaltningen  

 Socialförvaltningen 

 Barn- och ungdomsförvaltningen 

 Arbetsmarknadsförvaltningen 

 Kommunledningsförvaltningen 

  

26



 

5 

 

 

 

 

1.3. Avfallsdefinitioner  

I miljöbalken 15 kap definieras avfall enligt följande: 

1 § Med avfall avses i detta kapitel varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser 

eller är skyldig att göra sig av med. 

   Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller föremålet  

1. har uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet,  

2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell 

praxis, och  

3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte 

strider mot lag eller annan författning. 

   Ett ämne eller föremål som har återvunnits och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av 39 eller 40 § upphör att vara avfall. Lag (2016:782) 

 

Enligt miljöbalken, 15kap, 20§ är kommunen skyldig att omhänderta hushållsavfall och därmed 

jämförligt avfall. Hushållsavfall är sådant avfall som uppstår då man bor och lever under 

normala förhållanden. Jämförligt avfall är till exempel avfall från människor där de vistas, 

exempelvis skolor och äldreboenden. Hur kommunen ska omhänderta avfallet ska i möjligaste 

mån styras av avfallshierarkin enligt miljöbalken, 15kap, 10§.  

10 § En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder finns i 2 kap. 5 §. 

   Den som behandlar avfall eller är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det  

1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning, 

2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1,  

3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller 

4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1–3. 

   Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet ska anses som 

lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. Lag (2016:782). 

 

  

27

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15P39
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K15P40
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K2P5


 

6 

 

 

2. Mål 

2.1. Nationella mål 

Det övergripande styrmedlet för hur miljöpolitiken i Sverige bedrivs styrs av det så kallade 

generationsmålet. Generationsmålet, som är beslutat av riksdagen, går ut på att denna generation 

ska lämna efter sig ett samhälle utan stora miljöproblem till nästa generation. För att uppnå 

generationsmålet har riksdagen beslutat om 16 miljökvalitetsmål som ska vara uppfyllda denna 

generation, d.v.s. år 2020 (för klimatmålet gäller år 2050). Dessa miljökvalitetsmål är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 

Dessa miljökvalitetsmål anger hur tillståndet ska vara i den svenska miljön för att uppfylla 

generationsmålet. För att underlätta att uppfylla målen har man låtit regeringen ta beslut om så 

kallade del- och etappmål, som ska ange vilka steg och åtgärder man ska vidta för att uppfylla 

målen. Alla mål kan i ett större sammanhang ses som påverkande på kommunernas 

avfallshantering men det mål som har mest inverkan är det 15:e målet: En god bebyggd miljö. 

2.2. Regionala mål 

Länsstyrelsen i Norrbotten har genomfört ett arbete med att ta fram nya regionala miljömål men 

efter remiss tog Länsstyrelsen beslutet att det inte fanns regionala särdrag som motiverade att vi 

skulle ta fram egna regionala anpassningar av miljökvalitetsmål, preciseringar och etappmål för 

Norrbottens län. 

Beslutet innebär att: 

 tidigare regionala miljömål (miljökvalitetsmål och delmål) för Norrbottens län stryks 
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 som nya regionala miljömål för Norrbottens län antas de nu gällande nationella 

miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar 

 nationella befintliga och kommande etappmål som beslutas av regeringen antas som 

regionala etappmål för Norrbottens län 

2.3. Avfallsplanens mål – övergripande 

I Luleå ska det vara nära och enkelt att bidra till en resurseffektivare kommun. Vi ska sträva efter 

att i första hand motverka att avfall uppstår. Det avfall som uppkommer ska sorteras och 

behandlas i enlighet med miljöbalkens avfallshierarki i ordningen: Återanvändning – 

materialåtervinnig – energiutvinning – deponering. 
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2.4.  Avfallsplanens mål – detaljerade 
Tabell 1 Avfallsplanens mål 

Öka återbruket 

Delmål Syfte Utvärderingsmetod Tid Ansvarig 

Starta upp inventariebank för 
kommunens inventarier.  

De inventarier som inte längre behövs hos en förvaltning kan 
komma till nytta i en annan förvaltning. En gemensam 
inventariebank underlättar arbetet.  

Inventariebank finns: 
ja/nej 2019 AMF 

Införa insamlingsrunda för 
återbruk 

Ett sätt att öka medborgarnas möjligheter att lämna begagnat till 
återbruk är att på samma sätt som när man hämtar avfall hämta 
begagnat till återbruk.  

Insamlingsrunda finns: 
ja/nej 2019 AMF 

Minska avfallsmängderna tillförbränning 

Delmål Syfte Utvärderingsmetod Tid Ansvarig 

Det finns sorteringsmöjligheter i 
offentlig miljö 

I offentlig miljö finns idag få möjligheter att sortera sitt avfall. 
Bereds möjligheter att sortera överallt blir sortering i framtiden 
en norm.  

Andel offentliga lokaler 
som har källsortering 2020 

Respektive förvaltning för 
offentliga kommunala 
lokaler 
SBF för gata/park 

Alla kommunala personalrum har 
källsorteringsmöjligheter 

Att källsortera på arbetet ska vara lika självklart som att sortera 
hemma.  

Andel kommunala 
personalrum som har 
källsortering 2020 

Respektive 
förvaltning/bolag  
LRAB samordnar 

Pilotprojekt med test av flera 
angreppssätt av kommunikation 
med medborgare genomfört 

Den största möjligheten att öka återvinningen finns i att öka 
människors positiva inställning till att källsortera.  

Plockanalyser visar att 
avfallet inom 
pilotområdet blir bättre 
sorterat. 2017-2019 LRAB 

Matsvinnet minskar 

Produktion av mat har betydande klimatpåverkan, slängd mat 
har producerats i onödan. Ett sätt att medvetandegöra hur stora 
mängder mat som slängs i onödan är att väga.  

Matsvinnet minskar för 
varje år. Mäts genom 
kampanjvis vägning av 
slängt matavfall.  2017-2019 BUF 
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Årlig tillsyn av hemkomposterare 

Luleå har hög andel anmälda hemkomposterare. Tidigare tillsyn 
samt plockanalyser visar dock att matavfall slängs i kärl för 
brännbart.  

Utvärdering av 
genomförd tillsyn 2017-2020 MBF 

Alla elever i åk 5 informeras om 
källsortering 

Kunskap är en framgångsfaktor för att öka återvinningen. Når vi 
Luleås alla 5:e-klassare når vi även deras föräldrar och syskon.  

Andel klasser i åk 5 som 
blivit informerade 2017-2020 BUF, LRAB 

Tillsyn och information om 
källsortering på större 
byggarbetsplatser.  

Avfall ska sorteras, så även från byggarbetsplatser. Tillsyn och 
information leder till att avfallet styrs om från förbränning till 
materialåtervinning.  

Utvärdering av 
genomförd tillsyn 2017-2020 MBF 

Minska avfallets farlighet 
Delmål Syfte Utvärderingsmetod Tid Ansvarig 

Farligt avfall förekommer ej i 
brännbart avfall på ÅVC 

Farligt avfall ska sorteras ut och behandlas separat. Vi vill rikta 
uppmärksamheten mot att farligt avfall inte ska förekomma i 
brännbart avfall från ÅVC. 

Andel FA i brännbar 
fraktion ÅVC 2020 LRAB 

Särkskild kampanj om farligt 
avfall genomförs två gånger.  

För att öka medvetandet att farligt avfall ska omhändertas på 
rätt sätt Kampanjer genomförda. 2019 LRAB 

Allt farligt avfall som uppkommer 
inom socialomsorgen 
omhändertas korrekt.  

Farligt avfall i form av läkemedel är vanligt förekommande inom 
socialförvaltningens verksamhet, både i hemmen och på 
boenden. För att säkerställa minsta miljöpåverkan är det viktigt 
att läkemedelsrester omhändertas på ett korrekt sätt.  

Rutin upprättad och 
kommunicerad.  2019 SOC 

Renare stad 

Delmål Syfte Utvärderingsmetod Tid Ansvarig 

Andelen fimpar som slängs på 
marken minskar 

Fimpar står för ca 70 % av nedskräpningen i Luleå, en insats att 
minska andelen fimpar skulle bidra till en trevligare stadsmiljö.  Årlig skräpmätning 2020 SBF 

Andelen hundbajs som lämnas 
kvar på marken minskar 

Hundbajs är det vardagsskräp som irriterar mest, en insats mot 
hundbajs på våra gator är positivt för Luleå.  

Antal inkommande 
felanmälningar/klagomål. 
Bedömning gjord av 
driftpersonal. 2020 SBF 
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Renare busshållplatser 
Luleå har idag ca 250 busshållplatser som saknar sopkorgar, 
insatser kan göras vid de som är mest utsatta för nedskräpning.  

Antal inkommande 
felanmälningar/klagomål. 
Bedömning gjord av 
driftpersonal. 2020 SBF, LLT 

Illegal dumpning av 
trädgårdsavfall minskar 

I nästan varje bostadsområde förekommer det platser på 
kommunal mark där boende skapat en egen tipp för 
trädgårdsavfall. Detta är ett problem som bland annat medför en 
kväveökning med tät igenväxt som följd. Med trädgårdsavfallet 
kommer också ett ökat problem med sork och möss. 

Inkomna felanmälningar 
och av driftpersonalen 
upplevd 
nedskräpningsgrad 2020 SBF, MBF 

Uppmärksamma nedskräpning 
vid evenemang Jippon och tävlingar med koppling till specifika typer av skräp. 

Insamlat skräp under 
jippon samt en 
bedömning av 
nedskräpning jämfört 
med tidigare år. 2020 SBF 

Vi har anpassade öppettider på 
ÅVC 

Tillgängliga återvinningscentraler minskar risken att avfall 
dumpas i naturen. 

Ökad nöjdhet bland 
kunder gällande våra 
öppettider. 2018 LRAB 

Bättre omhändertagande     
Delmål Syfte Utvärderingsmetod Tid Ansvarig 

Utreda det framtida 
användningen av insamlat 
matavfall. 

Matavfallet komposteras idag och näringen tas på så sätt 
omhand. Kan annan behandlingsmetod användas för att nyttja 
energin i matavfallet? Metoder för omvandling av organiskt 
hushållsavfall till gas för fordonsbränsle ska prioriteras. 

Framtida avsättning för 
matavfallet är klarlagt.  2019 LRAB, SBF 

Utreda metoder för insamling 
och omhändertagande av avfall, 
inklusive slam från Sandön. 

Metoder för insamling och omhändertagande av avfall, inklusive 
slam, från skärgården behöver utvecklas för att möta ambitionen 
att utveckla skärgården för boende och som besöksmål.  Utredning klar 2018 LRAB 
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2.4.1. Avfallsplanens mål i förhållande till andra mål 

I Tabell 2 sammanfattas hur målen i avfallsplanen förhåller sig till de nationella miljömålen och till Luleå kommuns miljöpolicy. Kopplingen till 

de regionala miljömålen redovisas inte, eftersom dessa sammanfaller med de nationella målen. 

Tabell 2 Avfallsplanens mål i förhållande till andra mål 

Öka återbruket 
Delmål Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Starta upp 
inventariebank för 
kommunens inventarier.  1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: återanvändning minskar 
nyproduktion och därav minskar även utsläpp av 
växthusgaser till atmosfären.  
Frisk luft: återanvändning minskar nyproduktion vilket i sin 
tur reducerar mängden luftföroreningar.  
Giftfri miljö: minskad nyproduktion ökar möjligheterna för en 
minskning av kemikaliehalter i miljön. 
God bebyggd miljö: minskad nyproduktion främjar 
hushållning av naturresurser. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Införa insamlingsrunda 
för återbruk 1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: återbruk minskar nyproduktion 
vilket även minskar utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: minskad nyproduktion vid ökad återanvändning 
minskar halter av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: minskad nyproduktion möjliggör en minskning 
av kemikaliespridning i naturen. 
God bebyggd miljö: minskad nyproduktion minskar 
utarmningen av jordens resurser. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Minska avfallsmängderna till förbränning 
Delmål Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 
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Det finns 
sorteringsmöjligheter i 
offentlig miljö 1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: korrekt sortering av avfall 
minskar mängden som skickas till förbränning, därav minskar 
utsläppen av växthusgaser.  
Frisk luft: minskad förbränning till följd av förbättrad 
källsortering minskar utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: förbättrad sortering minskar risken för spridning 
av kemikalier i miljön när avfall behandlas på felaktigt sätt. 
God bebyggd miljö: korrekt avfallshantering gör att avfallets 
resurser kan tas tillvara vilket ökar återvinningsgraden av 
material. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Alla kommunala 
personalrum har 
källsorteringsmöjligheter 1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: minskar mängden avfall som 
förbränns tack vare förbättrad sortering minskar även 
mängden växthusgasutsläpp. 
Frisk luft: förbättrad sortering av material och minskad 
förbränning resulterar i en lägre utsläppshalt av 
luftföroreningar. 
Giftfri miljö: behandlas en större mängd avfall på ett korrekt 
sätt minskar risken för kemikaliespridning. 
God bebyggd miljö: behandlas avfallet högre upp i EU:s 
avfallshierarki ger det en ökad miljövinst. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Pilotprojekt med test av 
flera angreppssätt av 
kommunikation med 
medborgare genomfört 1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: förbättrad sortering minskar 
andelen som skickas till förbränning vilket i sin tur minskar 
utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: förbättrad avfallssortering minskar utsläpp av 
luftföroreningar om en minskad mängd avfall skickas till 
förbränning. 
Giftfri miljö: förbättrad sortering av avfall minskar risken för 
spridning av kemikalier i miljön när avfall hanteras på fel sätt. 
God bebyggd miljö: förbättrad sortering av avfall innebär en 
förhöjd grad av materialåtervinning vilket är en mer hållbar 
avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 
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Matsvinnet minskar 1, 2, 4, 7 

Begränsad klimatpåverkan: minskat matsvinn minskar den 
onödiga mängden växthusgaser som släpps ut vid 
livsmedelsproduktionen. 
Frisk luft: minskat matsvinn dämpar det överflödiga 
utsläppet av luftföroreningar vid livsmedelsproduktionen. 
Giftfri miljö: minskat matsvinn innebär att den onödiga 
mängden kemikalier som släpps ut vid produktion minskar. 
Ingen övergödning: minskat matsvinn minskar onödiga 
näringsutsläpp vid produktion som bidrar till övergödning 
vilket är ett steg i rätt riktning för att reducera 
övergödningens negativa miljöpåverkan. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Alla elever i åk 5 
informeras om 
källsortering 1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: en ökad förståelse för 
källsortering kan öka sorteringsgraden och därav minska 
förbränning och växthusgasutsläpp. 
Frisk luft: ökad källsorteringsgrad och därav minskad mängd 
avfall som förbränns minskar utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: ökad mängd sorterat avfall minskar risken för 
kemikalieutsläpp vid felhantering av avfall. 
God bebyggd miljö: en förhöjd sorteringsgrad till följd av nya 
kunskaper kan leda till ökad materialåtervinning och 
förbättrad avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Minska avfallets farlighet 
Delmål Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Farligt avfall 
förekommer ej i 
brännbart avfall på ÅVC 1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: minskad mängd avfall som 
skickas till förbränning minskar även utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: minskad förbränning minskar utsläpp av 
luftföroreningar. 
Giftfri miljö: minskad förbränning av farligt avfall minskar 
halten av farliga ämnen som släpps ut till naturen. 
God bebyggd miljö: minskad förbränning ökar möjligheten 
för materialåtervinning av avfall vilket är en mer hållbar 
avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 
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Särkskild kampanj om 
farligt avfall genomförs 
två gånger.  1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: med ökad kunskap kan 
materialåtervinning av farligt avfall öka och 
växthusgasutsläpp från förbränning minska. 
Frisk luft: ökad materialåtervinning och minskad förbränning 
ger mindre utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: hantering av farligt avfall på ett korrekt sätt 
minskar risken för spridning av farliga ämnen i naturen. 
God bebyggd miljö: ökad materialåtervinning av farligt avfall 
och korrekt omhändertagande innebär en hållbar 
avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Allt farligt avfall som 
uppkommer inom 
socialomsorgen 
omhändertas korrekt.  1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: minskad förbränning minskar 
växthusgasutsläpp om avfallet istället materialåtervinns. 
Frisk luft: mindre förbränning leder till mindre utsläpp av 
luftföroreningar om materialåtervinningen istället ökar. 
Giftfri miljö: korrekt omhändertagande av farligt avfall 
minskar risken för kemikaliespridning i naturen. 
God bebyggd miljö:  ökad materialåtervinning av farligt avfall 
och korrekt omhändertagande innebär en hållbar 
avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Renare stad 
Delmål Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Andelen fimpar som 
slängs på marken 
minskar 15 

God bebyggd miljö: en ren stad innebär en god och trivsam 
vardagsmiljö. - 

Andelen hundbajs som 
lämnas kvar på marken 
minskar 15 

God bebyggd miljö: en ren stad innebär en god miljö att 
vistas i. - 

Renare busshållplatser 1, 2, 15 

Begränsad klimatpåverkan: väljer fler att färdas kollektivt 
istället för med eget fordon minskar utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: färdas fler kollektivt istället för med eget fordon 
minskar utsläppshalten av luftföroreningar. 
God bebyggd miljö: renare omgivning innebär en mer 
trivsam livsmiljö. 

•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
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Illegal dumpning av 
trädgårdsavfall minskar 

7, 8, 12, 
15, 16 

Ingen övergödning: minskad dumpning av trädgårdsavfall 
minskar  näringsläckage till närliggande vattendrag som kan 
orsaka övergödning. 
Levande sjöar och vattendrag: en minskning av 
näringsläckage kan förbättra intilliggande vattendrags 
ekologiska och kemiska status. 
Levande skogar: dumpat trädgårdsavfall kan påverka den 
naturliga växtligheten negativt samt att andra växter kan ta 
över platsen. 
God bebyggd miljö: minskad nedskräpning ger en mer 
trivsam livsmiljö. 
Ett rikt växt- och djurliv: dumpat trädgårdsavfall kan störa 
naturlig växtlighet samt tillföra främmande arter till platsen. 

•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Nedskräpningen vid 
evenemang minskar 15 

God bebyggd miljö: en ren omgivning skapar en trivsam 
miljö. - 

Vi har anpassade 
öppettider på ÅVC 1, 2, 4, 15 

Begränsad klimatpåverkan: anpassade öppettider kan leda 
till ökad materialåtervinning vilket minskar förbränning och 
växthusgasutsläpp. 
Frisk luft: bättre anpassade öppettider ger vid ökad 
materialåtervinning mindre utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: ökad materialåtervinning ger mindre risk för 
spridning av kemikalier i miljön vid felhantering av avfall. 
God bebyggd miljö: anpassade öppettider kan minska risken 
för illegal dumpning av avfall vilket ger en trivsammare 
livsmiljö.  

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet och 
värna om den biologiska mångfalden. 

Bättre omhändertagande 
Delmål Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Utreda det framtida 
användningen av 
insamlat matavfall. 1, 15 

Begränsad klimatpåverkan: behandlas matavfallet på ett 
effektivare sätt kan resurserna i avfallet nyttjas i större 
utsträckning vilket är en miljövinst. 
God bebyggd miljö: effektivisering av 
matavfallsanvändningen är att föredra ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
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Utreda metoder för 
insamling och 
omhändertagande av 
avfall, inklusive slam 
från Sandön. 1, 15 

Begränsad klimatpåverkan: korrekt sortering av avfall 
minskar mängden som skickas till förbränning, därav minskar 
utsläppen av växthusgaser. 
God bebyggd miljö: Förbättrad infrastruktur kring 
avfallsinsamlingen.   
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3. Nulägesbeskrivning 

3.1.  Om Luleå kommun 

Luleå kommun är beläget längs med Norrlandskusten i Norrbottens län. Kommunen består av en 

större stad (Luleå) samt flera mindre byar. Kommunen har en rik skärgård med både fritidshus 

och åretruntbostäder på öarna. Genom kommunen rinner det två större älvar; Lule älv och Råne 

älv. Råne älv är en av få älvar idag som inte är vattenkraftsreglerad. I Luleå kommun finns det 

även ett världsarv; Gammelstads kyrkstad. Gammelstads kyrkstad är väldens största och bäst 

bevarade kyrkstad, med över 400 kyrkstugor. Stugorna står uppställda runt Nederluleå kyrka 

som är Norrlands största medeltida stenkyrka. Den största enskilda arbetsgivaren i kommunen 

är Luleå kommun, följt av Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet. I Luleå 

kommun finns flertalet stålindustriföretag och SSAB är den största enskilda aktören inom 

produktion och bearbetning av stål.  

Folkmängd (2015-12-31):   76 0881 

Antal hushåll 20152:     

 i småhus:   14 654 

i flerbostadshus:  20 787 

i fritidshus:   2 8823 

  

3.2. Organisation och ansvarsfördelning 

I Sverige vilar ansvaret för avfallshanteringen på kommuner, myndigheter, producenter, 

verksamhetsutövare och hushåll.  

3.2.1. Kommuner och myndigheter 

Kommunens ansvar är i huvudsak reglerat av miljöbalken, 15kap, 8, 10 och 17§ och kommunens 

renhållningsföreskrift. Ansvaret omfattar transport och behandling av hushållsavfall från 

enskilda hushåll och avfall som kan jämföras med hushållsavfall från verksamheter och 

näringsliv. Ansvaret gäller inte avfall som omfattas av producentansvar. Kommunen har även 

ansvar för att tömma slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar där innehållet klassas som 

hushållsavfall.  

I Luleå kommun har kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i 

kommunen samt ansvarar för fastställande av taxor samt renhållningsordning.  

                                                      
1 Befolkningen i Luleå 2015-12-31, rapport. Stefan Larsson stadsbyggnadsförvaltningen Luleå.  

2 Stefan Larsson stadsbyggnadsförvaltningen Luleå 2016-05-25. 

3 Antal kända abonnenter med grundavgift för fritidshus avseende avfallshantering 2016-05-20 

39



 

18 

 

 

Från 1/1 2013 ansvarar Luleå Renhållning (LRAB), eller de entreprenörer LRAB anlitar, på 

uppdrag av kommunfullmäktige, för all insamling, transport och behandling av det avfall som 

faller under det kommunala ansvaret.  LRAB ansvarar också för information till medborgarna, 

fakturering, kontroll av nedlagda deponier samt avfallsplanering inklusive underlag för 

renhållningsordning och taxor. LRAB är helt ägt av Luleå kommun och ingår i koncernen Luleå 

Kommunföretag AB. 

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för tillsynen av avfallsverksamheten i kommunen.  

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för offentliga papperskorgar, hundlatriner och 

uppstädning av illegala upplag inom planlagt område.  

3.2.2. Producenter 

Det finns ett lagstiftat ansvar för producenter som i huvudsak regleras av miljöbalken, 15kap, 6§. 

Detta innebär att företag som tillverkar produkter som omfattas av producentansvar även är 

skyldiga att insamla, materialåtervinna och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då 

produkten kasseras.  

Alla produkter omfattas inte av förordningen om producentansvar. Idag råder producentansvar 

för följande avfallsslag: 

 Bilar     

 Bildäck    

 Returpapper    

 Förpackningar    

 Elutrustning  

 Glödlampor och vissa belysningsarmaturer  

 Batterier    

 Läkemedel    

 

3.2.3. Verksamheter och näringsliv 

Avfall som kan jämföras med hushållsavfall faller på kommunens ansvar, medan annat avfall 

som en verksamhet ger upphov till faller på verksamhetens ansvar. Verksamheten som har gett 

upphov till avfallet ansvarar för att avfallet transporteras och tas om hand på rätt sätt.  

Verksamhetsutövare är även skyldiga att känna till gällande lagar och hur farligt avfallet är. 

Avfall i en verksamhet som omfattas av producentansvar ska dock sorteras på samma sätt som 

hushållens producentansvarsavfall. 

3.2.4. Hushåll 

Invånare i en kommun är skyldiga att sortera sitt avfall enligt gällande lagstiftning samt 

kommunens renhållningsföreskrifter. Det utsorterade avfallet ska sedan lämnas i kommunens 

eller producenternas insamlingssystem. 
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3.3. Hushållsavfall under kommunalt ansvar 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall under kommunalt ansvar samlas in av Luleå 

Renhållning, den entreprenör Luleå Renhållning anlitat eller körs av hushållen själva till någon 

av återvinningscentralerna i kommunen. Nedan beskrivs hanteringen av olika sorters 

hushållsavfall inom kommunalt ansvar.  

Statistik över insamlade mängder finns i Bilaga 2 - Insamlade mängder hushållsavfall. 

3.3.1. Brännbart kärlavfall 

Brännbart avfall hämtas i eget kärl vid fastighetsgräns, vid gemensamt hämtställe i gemensamma 

kärl eller underjordsbehållare. De kärlstorlekar som tillämpas är 190, 370 eller 660 liter. Avfallet 

försluts i påsar, exempelvis matbutikskassar, innan det läggs ner i kärlet. Tömning av kärl sker 

året runt i intervaller valda av fastighetsägaren, från 3 ggr/vecka till var 8:e vecka. För 

fritidsbostäder och småbåtshamnar sker tömning under perioden 15 maj till 15 oktober. 

Brännbart avfall transporteras först till Sunderby avfallsanläggning för mellanlagring. Därefter 

transporteras det vidare till en förbränningsanläggning där avfallet energiåtervinns i form av 

produktion av fjärrvärme och el.  

3.3.2. Matavfall 

Matavfall lämnas i huvudsak i 140 liters kärl. Avfallet läggs i komposterbara påsar som 

kommunen tillhandahåller innan det läggs ner i kärlet. Matavfallet töms minst med två veckors 

intervall, detta för att minimera risk för olägenheter såsom lukt och skadedjur. För fritidsbostäder 

och småbåtshamnar sker tömning under perioden 15 maj till 15 oktober. 

Matavfallet behandlas på Norrlandsjord och Miljö ABs komposteringsanläggning i Sunderbyn. 

Den färdiga komposten kan sedan användas som jordförbättringsmedel i form av näringsrik 

mull. 

3.3.3. Grovavfall 

Grovavfall från hushåll lämnas in på någon av återvinningscentralerna (ÅVC), se Figur 1. Två 

gånger per år (vår och höst) har villor inom område A, se Figur 1 möjlighet att få sitt grovavfall 

hämtat vid fastigheten. Verksamheter kan lämna sitt grovavfall på ÅVC mot avgift.  

På återvinningscentralerna finns det speciella containrar avsedda för metallskrot, brännbart 

avfall, övrigt grovavfall (som kräver sortering), trä, wellpapp och gips. Utöver detta finns det 

även speciellt avsedda platser för sten och betong.  
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Figur 1 Återvinningscentraler i Luleå kommun 
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3.3.4. Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall från hushåll lämnas på någon av återvinningscentralerna eller komposteras 

under kontrollerade former på den egna fastigheten.  

Trädgårdsavfallet från återvinningscentralerna behandlas på Norrlandsjord och Miljö ABs 

komposteringsanläggning i Sunderbyn tillsammans med matavfallet. Den färdiga komposten 

kan sedan användas som jordförbättringsmedel i form av näringsrik mull. 

3.3.5. Restavfall 

Restavfall är avfall som inte går att återvinna utan istället måste deponeras. Restavfall från 

bostäder lämnas in på någon av återvinningscentralerna. Det finns även möjlighet för 

fastighetsägare att få ett speciellt kärl avsett för restavfall, denna tjänst riktar sig främst till 

flerfamiljshus och verksamheter. Två gånger per år (vår och höst) har villaägare inom område A, 

se Bilaga 7 - Hämtområden, möjlighet att få sitt restavfall hämtat vid fastigheten. 

Det avfall som samlas in som restavfall sorteras och eventuellt återvinningsbart eller farligt avfall 

som följt med sorteras ut. Det kvarvarande avfallet deponeras.  

3.3.6. Farligt avfall 

Farligt avfall från hushåll tas emot på återvinningscentralerna och sorteras där av personalen i 

olika fraktioner beroende på innehåll. Detta kan till exempel vara färg, lack, lim, fogskum och 

oljor med mera. Avfallet hämtas av en transportör godkänd för att transportera farligt avfall för 

vidare transport till destruktion. 

På Kronans återvinningscentral finns det en bemannad miljöstation där farligt avfall lämnas över 

disk. På Sunderby, Råneå och Antnäs återvinningscentraler lämnas det farliga avfallet på en 

särskild vagn och sorteras därefter av personal. 

3.3.7. Slam 

Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar sker en till tolv gånger per år vid fastigheten 

och tömning av BDT-brunnar (bad, dusch och tvätt) sker minst vart femte år. Tömning av 

fettavskiljare sker fyra gånger per år. Om längre tömningsintervall önskas måste ansökan lämnas 

in till Miljö- och byggnadsnämnden. Vid behov finns det möjlighet att beställa extra tömning.  

Slam behandlas antingen på reningsverket i Råneå eller i Luleå. 

Slam från enskilda brunnar på öarna Sandön, Junkön, Storbrändön och Hindersön samlas in av 

lokal entreprenör och behandlas i frystorkanläggningar belägna på respektive ö. Det behandlade 

slammet nyttjas sedan på ön eller förs i land där det kan nyttjas t ex som anläggningsjord. Övriga 

öar är undantagna från obligatorisk tömning. 
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3.3.8. Latrin 

Latrin från mulltoaletter och torrtoaletter tas om hand av kommunen. Latrin ska lämnas i väl 

försluten komposterbar behållare godkänd av kommunen och lämnas på Sunderby ÅVC. 

Latrinet komposteras på Norrlandsjord och Miljö AB i Sunderbyn.  

3.3.9. Kanyler 

Kanyler från medicinering i hemmen lyder under kommunalt ansvar. Där finns ett samarbete 

med Norrbottens läns landsting vilket innebär att lanstinget delar ut och tar emot kanylburkar 

via deras hälsocentraler.  

3.4. Hushållsavfall under producentansvar 

Vissa typer av hushållsavfall lyder under producentansvar. Producentansvaret innebär att 

producenten är skyldig att ta tillbaka avfallet för återvinning och tillhandahålla insamlingsplatser 

där avfallet kan lämnas in. Avfallslämnaren är skyldig att sortera avfall som omfattas av 

producentansvaret. 

Tillsyn av producenternas insamlingssystem utförs av Miljö- och byggnadsnämnden enligt 

tillsynsplan eller vid klagomål. 

Uttjänta förpackningar och tidningar lyder under producentansvar. Återvinningsstationerna, där 

privatpersoner kan lämna förpackningar och tidningar, i Luleå kommun finansieras och drivs av 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI). I Luleå kommun finns det 55 

återvinningsstationer för insamling av tidningar och förpackningar, återvinningsstationerna 

listas i Bilaga 6 - Återvinningsstationer i Luleå. Utöver dessa stationer finns det vissa 

fastighetsägare, t.ex. kommunala bostadsbolaget Lulebo, som har fastighetsnära insamling av 

förpackningar och tidningar i exempelvis soprummen. Tömning och skötsel av 

återvinningsstationerna sker av entreprenör på uppdrag av producenterna.  

Hushållen i Luleå kommun informeras om hantering av förpackningar och tidningar via tryckt 

information, nätbaserad information, samt genom personliga kontakter.  

Statistik över insamlade mängder finns i Bilaga 2 - Insamlade mängder hushållsavfall  

3.4.1. Glasförpackningar 

Glasförpackningar mellanlagras hos Luleå Renhållning AB och transporteras sedan vidare för 

glasåtervinning. Glaset sorteras i färgat och ofärgat glas, rensas från föroreningar och krossas till 

olika fraktionsstorlekar. Den största andelen av den färdiga glasråvaran transporteras till 

glasbruk i Sverige för tillverkning av nya förpackningar. En mindre del exporteras till glasbruk i 
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övriga Europa. Det återvunna glaset transporteras även för tillverkning av glasull och skumglas i 

byggnationer.4 

3.4.2. Metallförpackningar 

Metallförpackningar mellanlagras hos Luleå Renhållning AB för att sedan fraktas vidare för 

metallåtervinning. Förpackningarna mals sönder och sedan separeras stål och aluminium med 

hjälp av magneter. Stål respektive aluminium smälts ned, smältan kvalitetsjusteras och därefter 

gjuts tackor. Tackorna används som råvara vid tillverkning av nya produkter.5,6 

3.4.3. Plastförpackningar 

Plastförpackningarna balas hos Luleå Renhållning AB för vidare transport till en 

sorteringsanläggning. Där separeras mjuka och hårda plastförpackningar. De mjuka 

förpackningarna sorteras med avseende på färg och de hårda med avseende på plastsort. De 

olika plasttyperna mals därefter ned för att sedan tvättas och smältas till korn. De nya råvarorna 

säljs sedan till plastindustrin för tillverkning av nya produkter.7 

3.4.4. Pappersförpackningar 

Pappersförpackningar balas hos Luleå Renhållning AB för vidare transport till pappersbruk. På 

pappersbruket processas pappret i en roterande trumma tillsammans med stora mängder vatten 

för sönderdelning till enskilda fibrer. Ny kartong kan sedan tillverkas och säljas till tryckerier och 

förpackningstillverkare.8 

3.4.5. Tidningar och trycksaker 

Tidningar mellanlagras för att sedan transporteras vidare till pappersbruk. Returpappret 

processas i en trumma med vatten och kemikalier varvid trycksvärtan avlägsnas. Pappersmassan 

kan därefter formas till nytt papper som levereras till tidningstryckerier för att på så sätt bli nya 

tidningar. En viss del av de insamlade tidningarna går till tillverkning av hushålls- och 

toalettpapper. 9 

3.4.6. Wellpapp 

De förpackningar av wellpapp som samlas in på återvinningsstationer och i verksamheter balas 

och skickas till pappersbruk där det processas med vatten. Av pappersmassan kan kraftliner 

framställas som används för att tillverka ny wellpapp.10 

                                                      
4 Svensk Glasåtervinning. (u.å.). Så funkar det. Hämtad 2016-05-10 från Svensk Glasåtervinning, 

http://www.glasatervinning.se/sa-funkar-glasatervinning/sa-funkar-det/ 
5 FTI. (u.å.). Metallförpackningar av aluminium. Hämtad 2016-05-10 från FTI, http://www.ftiab.se/188.html 
6 FTI. (u.å.). Metallförpackningar av stålplåt. Hämtad 2016-05-10 från FTI, http://www.ftiab.se/319.html 
7 FTI. Återvinningsprocessen. Hämtad 2016-05-10 från FTI, http://www.ftiab.se/182.html 
8 FTI. (u.å.). En pappersfibers livsresa. Hämtad 2016-05-10 från FTI, 

http://www.ftiab.se/download/18.3107745f13dfb3b423e1334/1370953673894/En%2Bpappersfibers%2Blivsresa.pdf 
9 FTI. (u.å.). Tidningar. Hämtad 2016-05-10 från FTI, http://www.ftiab.se/186.html 
10 FTI. En pappersfibers livsresa.  
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3.4.7. Bärbara batterier 

Småbatterier som samlas in i kommunen skickas till någon av El-kretsen ABs 

återvinningsanläggningar. Där separeras batterierna upp i metall och plast och det utsorterade 

avfallet kan smältas och användas som råvara vid tillverkning av nya batterier eller också 

energiåtervinnas. Miljöfarliga komponenter, som till exempel kvicksilver, slutomhändertas.11 

3.4.8. Bilbatterier 

Bilbatterier samlas in hos distributörer av bilbatterier samt kommunens återvinningscentraler för 

att sedan skickas till en återvinningsanläggning.  

3.4.9. Bildäck och bilar  

Bildäck lämnas in till auktoriserad däckverkstad eller återförsäljare av bildäck. Skrotbilar lämnas 

till bildemontering. 

3.4.10. Elektriskt och elektroniskt avfall 

Allt elavfall som innefattas av producentansvar och som samlas in i kommunen skickas till 

Elkretsen ABs återvinningsanläggningar. Där separeras och sorteras avfallet upp i olika 

fraktioner och det sorterade avfallet smälts antingen till ny råvara eller energiåtervinns.12 

3.4.11. Läkemedel 

Läkemedel, utom läkemedel som klassas som farligt avfall, ska lämnas in till apotek. Apoteken 

skickar sedan läkemedelsavfallet till destruktion på godkända förbränningsanläggningar. 

Läkemedel som klassas som farlig avfall ska lämnas in på återvinningscentraler.13 

3.5. Verksamhetsavfall 

Avfall från verksamheter som inte räknas som hushållsavfall får hämtas av valfri godkänd 

avfallstransportör. Exempel på verksamhetsavfall är rester från tillverkning. Verksamheten är 

skyldig att se till att avfallet transporteras till en godkänd mottagningsanläggning.  

Verksamhetsutövare har möjlighet att lämna avfall på ÅVC. Fordonet får inte väga mer än 3,5 ton 

och en kostnad enligt fastställd taxa tas ut. Är det större mängder avfall ska det lämnas på 

Sunderby avfallsanläggning enligt gällande taxa. 

                                                      
11 El-Kretsen. (u.å.). Produktblad batterier. Hämtad 2015-05-11 från El-Kretsen, 

http://www.elkretsen.se/sitespecific/elkretsen/files/atervinningssystemetdokument/batterier_produktblad.pdf 
12 El-Kretsen. (u.å.). Produktblad diverse elektronik. Hämtad 2015-05-11 från El-Kretsen, 

http://www.elkretsen.se/sitespecific/elkretsen/files/producentansvar/diverse_elektronik_faktablad.pdf 
13 Apoteket. (u.å.). Överblivna läkemedel. Hämtad 2016-05-11 från Apoteket, 

https://www.apoteket.se/kundservice/overblivna-lakemedel/ 
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4. Nedlagda deponier 
År 2002 genomfördes en inventering av 27 nedlagda deponier som kommunen ansvarar för. 

Inventeringen gjordes enligt MIFO-metoden. MIFO står för Metodik för Inventering av 

Förorenade Områden och ger en riskklassning i fyra nivåer: 

 Klass 1 Mycket stor risk 

 Klass 2 Stor risk 

 Klass 3 Måttlig risk 

 Klass 4 Liten risk 

Klassningen är en samlad bedömning av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, 

spridningsförutsättningar och känslighet och skyddsvärde.  Av de 27 deponier som ingick i 

inventeringen klassades 18 som klass 4 och 9 som klass 3. En mer djupgående undersökning 

enligt MIFO-metoden genomfördes på de nedlagda deponierna Knöppelåsen, Ytterviken samt 

Skutviken. En årligt återkommande kontroll sker på de nedlagda deponierna i Orrbyn, Råneå, 

Ängesbyn, Ale-Långnäs och Knöppelåsen. De nedlagda deponierna med respektive 

riskklassning finns listade i Bilaga 3 - Nedlagda deponier.  
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5. Samråd 
Under avfallsplanearbetet har samråd skett med följande:  

 Länsstyrelsen  

 Miljö- och byggnadsförvaltningen 

 Stadsbyggnadsförvaltningen 

 Socialförvaltningen 

 Barn- och utbildningsförvaltningen 

 Arbetsmarknadsförvaltningen 

 Luleå Renhållning 

Utöver detta har planen varit utställd för allmänheten under perioden 2016-08-01 t o m 2016-09-

02 i receptionen på stadshuset i Luleå, biblioteket Kulturens hus, medborgarkontoret i Råneå 

samt på Luleå kommuns hemsida. Inga synpunkter har inkommit.  

Länsstyrelsen har inte inkommit med något yttrande.  

Miljö- och byggnadsnämnden lämnade yttrande över avfallsplanen 2016-10-18. I yttrandet 

framkom att mål saknades för avfall som kommunen inte ansvarar för, ett mål om 

informationsspridning och tillsyn på byggarbetsplatser finns nu tillagt. Vidare saknade MBN ett 

mål för kommunens eget bygg- och rivningsavfall samt för slam från avloppsreningsverk. Hur 

bygg- och rivningsavfall ska tas omhand från kommunens byggprojekt är reglerat i 

upphandlingsförfarandet, där finns redan idag en tydlig styrning att avfallet ska källsorteras och 

i viss mån minimeras. Slammet från kommunens reningsverk minskas genom rötning och 

omvandlas idag till anläggningsjord, parallellt pågår ett ständigt arbete med att upptäcka och 

minimera utsläppskällor. Med bakgrund av detta anses inte mål kring i dessa frågor behövas i 

dagsläget. Miljö- och byggnadsnämnden ansåg att mål för slam från enskilda 

avloppsanläggningar i skärgården och i glesbygden saknades. Planen har ett mål att utreda hur 

hanteringen av avfall inklusive slam ska ske med utgångspunkt på Sandön, detta anses 

tillräckligt och resultatet av den utredningen får bana väg för framtid arbete i frågan. En annan 

synpunkt var att mål för att förebygga att avfall uppstår inom kommunens verksamhet bör 

finnas för större delar av kommunens verksamhet. I planen finns två mål kopplade till 

avfallsminimering och återbruk för kommunens verksamhet: att skapa en gemensam 

inventariebank för kommunen och att minska matsvinnet i skolorna. Planens ambitionsnivå i 

denna fråga är tillräcklig med motivet att hellre ha ett mindre omfattande planpaket som kan 

genomföras än att ta på sig för mycket. Slutligen upplyste MBN om hänvisningar i miljöbalken 

som ändrats, detta är korrigerat.  
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6. Miljöbedömning 
Enligt bestämmelserna i miljöbalken (1998:808, kap 6) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2006:6) ska avfallsplaner miljöbedömas. En avfallsplan ska innehålla en bedömning av ifall 

genomförandet av planen kan antas få betydande miljöpåverkan. 

 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 

främjas. I miljöbedömningen ska den miljöpåverkan som planens genomförande kan antas 

medföra beskrivas och bedömas.  

 

Miljöbedömningen av Luleå kommuns nya avfallsplan anses inte komma att medföra så 

betydande miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning behövs. Bedömningen 

grundar sig på att målen och åtgärderna i planen är framtagna med syfte att sluta kretsloppen 

och minska miljöpåverkan. 

6.1. Avgränsningar  

Enligt miljöbalken ska en miljöbedömning innehålla de uppgifter som är rimliga med hänsyn till 

t.ex aktuell kunskap, allmänhetens intresse och planens innehåll och detaljeringsgrad. 

Miljöbedömningen görs därför huvudsakligen av de avfallsfrågor där kommunen själv har 

rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet. Bedömning av miljöpåverkan har sin 

grund i de nationella och regionala miljömålen, varför målen i avfallsplanen bedöms mot dessa.  

6.2. Miljömål  

Riksdagen har antagit totalt 16 nationella miljökvalitetsmål. Till de 16 miljökvalitetsmålen har 

regeringen fastställt delmål och av dessa är det flera som direkt berör avfallshantering.  

Länsstyrelsen i Norrbotten har antagit de nationella miljömålen som regionala miljömål.  

6.3. Utvärdering  

Miljöbedömningen beskriver de miljömässiga effekter (positiva och negativa) som 

genomförandet av denna plan kommer att få. Miljöbedömningen redovisar också kopplingen till 

de nationella miljömålen, en mer utförlig beskrivning av kopplingen till de nationella målen 

redovisas i tabell i Bilaga 1. Genomförandet av avfallsplanen bedöms ha övervägande positiva 

miljöeffekter. 

6.4. Nollalternativ 

En miljöbedömning ska också redovisa vilka miljömässiga effekter som sannolikt kan komma att 

uppstå om planen inte genomförs. Som utgångspunkt för nollalternativet har antagits att de 

befintliga systemen fortsätter att gälla. 

6.4.1. Övergripande mål 

Sker inte arbetet med avfallhanteringen mot de övergripande målen står vi still i dagsläget och 

får på så sätt ingen positiv utveckling av de miljömässiga effekterna.  
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6.4.2. Öka återbruket 

Ökat återbruk innebär mindre nyproduktion och på så vis minskad miljöbelastning. Om 

återbruket inte ökar bromsas inte nyproduktionen upp som följd av ökad efterfrågan på 

begagnat.  

6.4.3. Minska avfallsmängderna till förbränning 

Om avfallsmängderna till förbränning inte minskar innebär detta troligtvis att återvinningen inte 

heller ökar. Återvinning av material minskar uttaget av jungfruligt material och således den 

miljöpåverkan detta innebär.  

6.4.4. Minska avfallets farlighet 

Farligt avfall ska tas omhand på ett säkert sätt för att minska risken att oönskade ämnen når vår 

natur. Fortsätter inte arbetet med att minska felsorteringen av farligt avfall kommer troligtvis inte 

oönskad spridning av farliga ämnen att minska.  

6.4.5. Renare stad 

En trivsammare miljö att vistas i uppmuntrar till fortsatt bra beteende gällande nedskräpning. 

Genomförs inte planen kommer troligtvis ingen positiv förändring att ske.  

6.4.6. Bättre omhändertagande 

Sker ingen förändring gällande omhändertagande kommer heller ingen positiv utveckling av de 

miljömässiga effekterna att ske.  

 

 

50



 

29 

 

 

Bilaga 1 - Miljöbedömning  
Övergripande mål 
I Luleå ska det vara nära och enkelt att bidra till en 
resurseffektivare kommun.  

Positiv miljöpåverkan. God tillgänglighet underlättar för invånarna att sortera sitt avfall rätt. Rätt sorterat avfall 
minskar miljöpåverkan.  

Vi ska sträva efter att i första hand motverka att avfall 
uppstår.  

Positiv miljöpåverkan. Uppstår det inget avfall blir det inte heller någon miljöpåverkan. 

Det avfall som uppkommer ska sorteras och behandlas i 
enlighet med EU:s avfallshierarki i ordningen: 
Avfallsminimering -återanvändning – materialåtervinnig – 

energiutvinning – deponering.  

Positiv miljöpåverkan. Återanvändning leder till minskad miljöpåverkan vid nyproduktion. Materialåtervinning leder 

till minskad miljöpåverkan då mindre mängd jungfruliga råvaror behöver tas ur jordskorpan.  

Öka återbruket 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Starta upp 
inventariebank för 
kommunens inventarier.  

Positiv miljöpåverkan. Ett 
strukturerat sätt att finna 
begagnade inventarier 
inom kommunen leder 
till minskad 
nyproduktion.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: återanvändning minskar nyproduktion 
och därav minskar även utsläpp av växthusgaser till atmosfären.  
Frisk luft: återanvändning minskar nyproduktion vilket i sin tur 
reducerar mängden luftföroreningar.  
Giftfri miljö: minskad nyproduktion ökar möjligheterna för en 
minskning av kemikaliehalter i miljön. 
God bebyggd miljö: minskad nyproduktion främjar hushållning av 
naturresurser. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Införa insamlingsrunda 
för återbruk 

Positiv miljöpåverkan. 
Viljan att lämna till 
återbruk finns hos 
många, detta skulle 
förenkla inlämnandet och 
medföra en ökad mängd 
till återbruk.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: återbruk minskar nyproduktion vilket 
även minskar utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: minskad nyproduktion vid ökad återanvändning minskar 
halter av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: minskad nyproduktion möjliggör en minskning av 
kemikaliespridning i naturen. 
God bebyggd miljö: minskad nyproduktion minskar utarmningen av 
jordens resurser. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 
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Minska avfallsmängderna till förbränning 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Det finns 
sorteringsmöjligheter i 
offentlig miljö 

Positiv miljöpåverkan. 
Dels kan mer lämnas till 
materialåtervinning men 
det skapar också ett 
naturligt 
beteendemönster att 
sortera oavsett var man 
befinner sig.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: korrekt sortering av avfall minskar 
mängden som skickas till förbränning, därav minskar utsläppen av 
växthusgaser.  
Frisk luft: minskad förbränning till följd av förbättrad källsortering 
minskar utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: förbättrad sortering minskar risken för spridning av 
kemikalier i miljön när avfall behandlas på felaktigt sätt. 
God bebyggd miljö: korrekt avfallshantering gör att avfallets resurser 
kan tas tillvara vilket ökar återvinningsgraden av material. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Alla kommunala 
personalrum har 
källsorteringsmöjligheter 

Positiv miljöpåverkan. 
Dels kan mer lämnas till 
materialåtervinning men 
det skapar också ett 
naturligt 
beteendemönster att 
sortera oavsett var man 
befinner sig.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: minskar mängden avfall som förbränns 
tack vare förbättrad sortering minskar även mängden 
växthusgasutsläpp. 
Frisk luft: förbättrad sortering av material och minskad förbränning 
resulterar i en lägre utsläppshalt av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: behandlas en större mängd avfall på ett korrekt sätt 
minskar risken för kemikaliespridning. 
God bebyggd miljö: behandlas avfallet högre upp i EU:s 
avfallshierarki ger det en ökad miljövinst. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 
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Pilotprojekt med test av 
flera angreppssätt av 
kommunikation med 
medborgare genomfört 

Positiv miljöpåverkan. 
Pilotprojektet förväntas 
medvetandegöra våra 
medborgare om vikten 
att sortera sitt avfall och 
ändra beteendemönster. 
Vi förväntar oss ett 
resultat med bättre 
sorterat avfall vilket leder 
till ökad 
materialåtervinning.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: förbättrad sortering minskar andelen som 
skickas till förbränning vilket i sin tur minskar utsläpp av 
växthusgaser. 
Frisk luft: förbättrad avfallssortering minskar utsläpp av 
luftföroreningar om en minskad mängd avfall skickas till förbränning. 
Giftfri miljö: förbättrad sortering av avfall minskar risken för 
spridning av kemikalier i miljön när avfall hanteras på fel sätt. 
God bebyggd miljö: förbättrad sortering av avfall innebär en förhöjd 
grad av materialåtervinning vilket är en mer hållbar avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Matsvinnet minskar Positiv miljöpåverkan. 
Matsvinn är en stor 
miljöbelastning på grund 
av de  resurser 
livsmedelsproduktion 
kräver och den negativa 
effekten produktionen 
har på miljön. 

1, 
2, 
4, 7 

Begränsad klimatpåverkan: minskat matsvinn minskar den onödiga 
mängden växthusgaser som släpps ut vid livsmedelsproduktionen. 
Frisk luft: minskat matsvinn dämpar det överflödiga utsläppet av 
luftföroreningar vid livsmedelsproduktionen. 
Giftfri miljö: minskat matsvinn innebär att den onödiga mängden 
kemikalier som släpps ut vid produktion minskar. 
Ingen övergödning: minskat matsvinn minskar onödiga 
näringsutsläpp vid produktion som bidrar till övergödning vilket är ett 
steg i rätt riktning för att reducera övergödningens negativa 
miljöpåverkan. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Alla elever i åk 5 
informeras om 
källsortering 

Positiv miljöpåverkan. 
Barn är ofta lätta att 
påverka vilket gör att de 
med ökad förståelse kan 
förändra beteende och 
attityd gentemot 
källsortering. Kunskapen 
kan de sedan använda 
var de än befinner sig. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: en ökad förståelse för källsortering kan 
öka sorteringsgraden och därav minska förbränning och 
växthusgasutsläpp. 
Frisk luft: ökad källsorteringsgrad och därav minskad mängd avfall 
som förbränns minskar utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: ökad mängd sorterat avfall minskar risken för 
kemikalieutsläpp vid felhantering av avfall. 
God bebyggd miljö: en förhöjd sorteringsgrad till följd av nya 
kunskaper kan leda till ökad materialåtervinning och förbättrad 
avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 
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Minska avfallets farlighet 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Farligt avfall 
förekommer ej i 
brännbart avfall på ÅVC 

Positiv miljöpåverkan. 
Farligt avfall ska 
behandlas på ett sätt 
som gör att gifter inte 
riskerar att släppas ut till 
naturens kretslopp. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: minskad mängd avfall som skickas till 
förbränning minskar även utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: minskad förbränning minskar utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: minskad förbränning av farligt avfall minskar halten av 
farliga ämnen som släpps ut till naturen. 
God bebyggd miljö: minskad förbränning ökar möjligheten för 
materialåtervinning av avfall vilket är en mer hållbar avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Särkskild kampanj om 
farligt avfall genomförs 
två gånger.  

Positiv miljöpåverkan. 
Ökad kunskap kan leda 
till att hanteringen av 
farligt avfall förbättras 
och att 
återvinningsgraden av 
material ökar. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: med ökad kunskap kan 
materialåtervinning av farligt avfall öka och växthusgasutsläpp från 
förbränning minska. 
Frisk luft: ökad materialåtervinning och minskad förbränning ger 
mindre utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: hantering av farligt avfall på ett korrekt sätt minskar 
risken för spridning av farliga ämnen i naturen. 
God bebyggd miljö: ökad materialåtervinning av farligt avfall och 
korrekt omhändertagande innebär en hållbar avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Allt farligt avfall som 
uppkommer inom 
socialomsorgen 
omhändertas korrekt.  

Positiv miljöpåverkan. 
Omhändertas farligt 
avfall på rätt sätt minskar 
risken för spridning av 
farliga ämnen i naturen. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: minskad förbränning minskar 
växthusgasutsläpp om avfallet istället materialåtervinns. 
Frisk luft: mindre förbränning leder till mindre utsläpp av 
luftföroreningar om materialåtervinningen istället ökar. 
Giftfri miljö: korrekt omhändertagande av farligt avfall minskar risken 
för kemikaliespridning i naturen. 
God bebyggd miljö:  ökad materialåtervinning av farligt avfall och 
korrekt omhändertagande innebär en hållbar avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Renare stad 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 
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Andelen fimpar som 
slängs på marken 
minskar 

Positiv miljöpåverkan. En 
renare stad utgör en god 
livsmiljö. 

15 God bebyggd miljö: en ren stad innebär en god och trivsam 
vardagsmiljö. 

- 

Andelen hundbajs som 
lämnas kvar på marken 
minskar 

Positiv miljöpåverkan. En 
renare stad utgör en god 
livsmiljö. 

15 God bebyggd miljö: en ren stad innebär en god miljö att vistas i. - 

Renare busshållplatser Positiv miljöpåverkan. 
Renare busshållplatser 
utgör en trevligare miljö 
vilket gör att det blir mer 
tilltalande att åka 
kollektivt.  

1, 
2, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: väljer fler att färdas kollektivt istället för 
med eget fordon minskar utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: färdas fler kollektivt istället för med eget fordon minskar 
utsläppshalten av luftföroreningar. 
God bebyggd miljö: renare omgivning innebär en mer trivsam 
livsmiljö. 

•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 

Illegal dumpning av 
trädgårdsavfall minskar 

Positiv miljöpåverkan. 
Dumpning av 
trädgårdsavfall kan 
orsaka gödning av mark 
och närliggande 
vattendrag samt påverka 
den naturliga 
växtligheten. Ett mönster 
av nedskräpning kan 
bildas vilket orsakar 
problem. 

7, 
8, 
12, 
15, 
16 

Ingen övergödning: minskad dumpning av trädgårdsavfall minskar  
näringsläckage till närliggande vattendrag som kan orsaka 
övergödning. 
Levande sjöar och vattendrag: en minskning av näringsläckage kan 
förbättra intilliggande vattendrags ekologiska och kemiska status. 
Levande skogar: dumpat trädgårdsavfall kan påverka den naturliga 
växtligheten negativt samt att andra växter kan ta över platsen. 
God bebyggd miljö: minskad nedskräpning ger en mer trivsam 
livsmiljö. 
Ett rikt växt- och djurliv: dumpat trädgårdsavfall kan störa naturlig 
växtlighet samt tillföra främmande arter till platsen. 

•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Nedskräpningen vid 
evenemang minskar 

Positiv miljöpåverkan. En 
renare stad utgör en god 
livsmiljö. 

15 God bebyggd miljö: en ren omgivning skapar en trivsam miljö. - 
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Vi har anpassade 
öppettider på ÅVC 

Positiv miljöpåverkan. 
Öppettider som passar 
medborgarna bättre gör 
att fler kan besöka ÅVC 
för att materialåtervinna 
sitt avfall. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: anpassade öppettider kan leda till ökad 
materialåtervinning vilket minskar förbränning och 
växthusgasutsläpp. 
Frisk luft: bättre anpassade öppettider ger vid ökad 
materialåtervinning mindre utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: ökad materialåtervinning ger mindre risk för spridning av 
kemikalier i miljön vid felhantering av avfall. 
God bebyggd miljö: anpassade öppettider kan minska risken för 
illegal dumpning av avfall vilket ger en trivsammare livsmiljö.  

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Bättre omhändertagande 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Utreda det framtida 
användningen av 
insamlat matavfall. 

Positiv miljöpåverkan. Ju 
effektivare utvinning och 
användning av näring och 
energi ur matavfallet 
desto större miljövinster. 

1, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: behandlas matavfallet på ett effektivare 
sätt kan resurserna i avfallet nyttjas i större utsträckning vilket är en 
miljövinst. 
God bebyggd miljö: effektivisering av matavfallsanvändningen är att 
föredra ur ett hållbarhetsperspektiv.  

•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 

Utreda metoder för 
insamling och 
omhändertagande av 
avfall, inklusive slam 
från Sandön. 

Positiv miljöpåverkan om 
ett bättre 
omhändertagande leder 
till bättre sortering av 
avfall. 

1, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: korrekt sortering av avfall minskar 
mängden som skickas till förbränning, därav minskar utsläppen av 
växthusgaser. 
God bebyggd miljö: Förbättrad infrastruktur kring avfallsinsamlingen. 
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Bilaga 2 - Insamlade mängder hushållsavfall 

Hushållsavfall under kommunalt ansvar 

Tabell 3. Insamlade mängder 2015, ton.  

Avfallsslag 

   

Behandling 

Brännbart kärlavfall: 10 824 Förbränning 

Matavfall: 4 463 Kompostering 

Grovavfall: 19 836 

 varav: Fastighetsnära insamling: 101 Sortering 

 

Från ÅVC: Brännbart 3 036 Förbränning 

  

Grovsopor 1 924 Sortering 

  

Metallskrot 1 610 Materialåtervinning 

  

Trä 5 830 Förbränning 

  

Gips 214 Konstruktionsmaterial 

  

Sten, jord, betong 2 576 Konstruktionsmaterial 

  

Ris 2 458 Kompostering 

  

Löv, gräs 2 087 Kompostering 

Slam - enskilda avlopp 12 882 Rötning 

Slam - fettavskiljare 

 
548 Rötning 

Latrin 

  

13 Kompostering 

Farligt avfall 

 

512 

 

 

varav: Tryckimpregnerat trä 274 Förbränning 

  
Asbest 55 Deponering 

 

Hushållsavfall under producentansvar 

Tabell 4. Insamlade mängder 2015, ton.  

Tidningar 3818 

Well och pappersförpackningar 1395 

Plastförpackningar 588 

Metallförpackningar 179 

Glasförpackningar 1584 

Blybatterier > 3 kg 88 

Elektriska och elektroniska produkter 1250 

Varav: Småelektronik 653 

 

Kyl/frys 230 

 

Vitvaror 312 

 

Ljuskällor 22 

 

Småbatterier 29 

 

Inbyggda batterier 5 
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Bilaga 3 - Nedlagda deponier 
Namn Fastighet Tidsperiod Avfallstyper Mifo Riskklass Kontrollprog. 

Ale-Långnäs Ale 7:1 och 3:22 1957-1999 hushålls-, industri- och byggavfall. 1+2 4 Ja 

Avan Avan 10:19 1959-1980-talet hushålls-, bygg- och industriavfall 1 4 Nej 

Bensbyn Bensbyn samf. ?-1968 hushålls- och industriavfall. 1 3 Nej 

Bergnäset Bergnäset 1:1 vid Höträsket ?-1969 hushålls- bygg- och industriavfall samt schaktmassor 1 3 Nej 

Bjurå Hovlös 6:1 1963-1991 hushållsavfall 1 4 Nej 

Brändkölen Långnäs 5:29 1960-1981 hushålls- och byggavfall 1 4 Nej 

Börjeslandet Börjeslandet 16:3 1968-1980 hushålls- och byggavfall 1 4 Nej 

Eriksberg Eriksberg 1:49 1970-1982 hushålls- och byggavfall 1 4 Nej 

Ersnäs Ersnäs s:30 ?-1984 hushållsavfall och schaktmassor 1 4 Nej 

Forshed Forshed 1:34 1972-1995 hushålls- och byggavfall 1 4 Nej 

Gammelstad Gammelstaden 6:1 1964-1969 hushålls- och industriavfall 1 4 Nej 

Jämtön Jämtön 4:16 + del av s:13 1955-1978 hushålls- och byggavfall 1 4 Nej 

Klöverträsk Klöverträsk 2:1 ?-1982 hushålls- och byggavfall 1 3 Nej 

Knöppelåsen Björsbyn 18:756 1967-1980 hushålls-, industri- och byggavfall samt schaktmassor 1 3 Ja 

Måttsund Måttsund 12:6 1968-1975 hushålls- och byggavfall samt schaktmassor 1 4 Nej 

Niemisel Niemisel 7:72 1954-1994 hushålls- och byggavfall samt schaktmassor 1 4 Nej 

Orrbyn Orrbyn 74:1 1963-2001 hushålls- och byggavfall samt schaktmassor 1+2 3 Ja 

Persön samf mark för Persö by ?-1973 hushålls- och byggavfall samt schaktmassor 1 3 Nej 

Rutvik Gammelstaden 6:1  ?-1969 hushålls- och industriavfall 1+2 4 Nej 

Råneå Råneå 12:69 och 6:3 1950-2000 hushålls- och byggavfall samt schaktmassor 1+2 3 Ja 

Råneå 84:1 Råneå 84:1 ?-1970 hushålls- och byggavfall samt schaktmassor 1 4 Nej 

S Sunderbyn, Hammaren Sunderbyn 67:3  ?-1950-talet hushållsavfall 1 4 Nej 

Skutviken Skutviken 16:18 ?-1962 hushålls-, industri-, slakt-, byggavf. och schaktmassor 1+2 3 Nej 

Sundom Sundom s:15 1968-1979 hushålls- och byggavfall 1 4 Nej 

Vitåfors Vitåfors 48:1 1963-1968 hushålls- och byggavfall 1 4 Nej 

Ytterviken Ytterviken 17:44 kv spridaren 1962-1968 hushålls-, industri-, slakt-, byggavf. och schaktmassor 1+2 3 Nej 

Ängesbyn  Ängesbyn 21:2 och 21:1 1966-2001 hushåll- och byggavfall 1+2 4 Ja 
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Bilaga 4 - Uppgifter till Länsstyrelsen 
 

1. Administrativa uppgifter 

Kommun: Luleå kommun 

År: 2015 

Datum när planen antogs: 2013-04-29 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

Övriga medverkande nämnder: Miljönämnden. 

 

2. Kommunens befolkning och struktur 

Befolkning, totalt:  76 08814 

Datum:   2015-12-31 

Antal hushåll15::  i småhus:  14 654 

 i flerbostadshus:  20 787 

 i fritidshus:  2 88216 

 

3. Avfall som kommunen ansvarar för 

Totalt insamlad mängd avfall: 49 078 ton 

Insamlad mängd matavfall till biologisk behandling: 4 463 ton 

Insamlad mängd farligt avfall: 183 ton 

 

4. Avfall som omfattas av producentansvar 

Insamlade mängder avfall: 8 902 ton 

5. Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 

Anläggningens namn: Sunderby avfallsanläggning och återvinningscentral 

Kod enligt miljöprövningsförordningen: 90.30, 90.110, 90.130, 90.170, 90.60, 90.70 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Sortering, mellanlagring och 

omlastning för transport till externa behandlingsanläggningar.  

Typ av avfall som tas emot: Icke farligt avfall och elektronik från hushåll och verksamheter 

samt farligt avfall från hushåll. 

                                                      
14 Befolkningen i Luleå 2015-12-31, rapport. Stadsbyggnadskontoret Luleå.  

15 Stefan Larsson stadsbyggnadsförvaltningen Luleå 2016-05-25. 

16 Antal abonnenter med grundavgift för fritidshus avseende avfallshantering.  
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Total mottagen avfallsmängd 2015: 33 797 ton 

Anläggningens kapacitet: - 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 94 000 ton/år 

 

Anläggningens namn: Storhedens avfallsanläggning 

Kod enligt miljöprövningsförordningen: 90.70 90.40 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Sortering, mellanlagring, balning 

och omlastning för transport till externa behandlingsanläggningar. 

Typ av avfall som tas emot: Icke farligt grovavfall, förpackningar och tidningar 

Total mottagen avfallsmängd 2015: 18 274 ton 

Anläggningens kapacitet: - 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 47 000 ton/år 

 

Anläggningens namn: Kronan återvinningscentral 

Kod enligt miljöprövningsförordningen: 90.40, 90.45 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Mellanlagring 

Typ av avfall som tas emot: Icke farligt grovavfall, farligt avfall samt elektronik från hushåll. 

Total mottagen avfallsmängd 2015: 11 422 ton 

Anläggningens kapacitet: - 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 398 ton FA/enskilt tillfälle + 5000 ton övrigt 

avfall/enskilt tillfälle. 

 

Anläggningens namn: Antnäs återvinningscentral 

Kod enligt miljöprövningsförordningen: 90.80, 90.60 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Mellanlagring 

Typ av avfall som tas emot: Icke farligt grovavfall, elektronik från verksamheter och hushåll 

samt farligt avfall från hushåll. 

Total mottagen avfallsmängd 2015: 2 506 ton 

Anläggningens kapacitet: - 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 10 000 ton/år 

 

Anläggningens namn: Råneå återvinningscentral  

Kod enligt miljöprövningsförordningen: 90.80, 90.60 

Metoder som används för återvinning eller bortskaffande: Mellanlagring 

Typ av avfall som tas emot: Icke farligt grovavfall, elektronik från verksamheter och hushåll 

samt farligt avfall från hushåll. 

Total mottagen avfallsmängd 2015: 1 863 ton 

Anläggningens kapacitet: - 

Tillåten avfallsmängd enligt tillstånd: 10 000 ton/år 
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6. Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och regionala mål 

Öka återbruket 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Starta upp 
inventariebank för 
kommunens inventarier.  

Positiv miljöpåverkan. Ett 
strukturerat sätt att finna 
begagnade inventarier 
inom kommunen leder 
till minskad 
nyproduktion.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: återanvändning minskar nyproduktion 
och därav minskar även utsläpp av växthusgaser till atmosfären.  
Frisk luft: återanvändning minskar nyproduktion vilket i sin tur 
reducerar mängden luftföroreningar.  
Giftfri miljö: minskad nyproduktion ökar möjligheterna för en 
minskning av kemikaliehalter i miljön. 
God bebyggd miljö: minskad nyproduktion främjar hushållning av 
naturresurser. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Införa insamlingsrunda 
för återbruk 

Positiv miljöpåverkan. 
Viljan att lämna till 
återbruk finns hos 
många, detta skulle 
förenkla inlämnandet och 
medföra en ökad mängd 
till återbruk.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: återbruk minskar nyproduktion vilket 
även minskar utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: minskad nyproduktion vid ökad återanvändning minskar 
halter av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: minskad nyproduktion möjliggör en minskning av 
kemikaliespridning i naturen. 
God bebyggd miljö: minskad nyproduktion minskar utarmningen av 
jordens resurser. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Minska avfallsmängderna till förbränning 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 
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Det finns 
sorteringsmöjligheter i 
offentlig miljö 

Positiv miljöpåverkan. 
Dels kan mer lämnas till 
materialåtervinning men 
det skapar också ett 
naturligt 
beteendemönster att 
sortera oavsett var man 
befinner sig.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: korrekt sortering av avfall minskar 
mängden som skickas till förbränning, därav minskar utsläppen av 
växthusgaser.  
Frisk luft: minskad förbränning till följd av förbättrad källsortering 
minskar utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: förbättrad sortering minskar risken för spridning av 
kemikalier i miljön när avfall behandlas på felaktigt sätt. 
God bebyggd miljö: korrekt avfallshantering gör att avfallets resurser 
kan tas tillvara vilket ökar återvinningsgraden av material. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Alla kommunala 
personalrum har 
källsorteringsmöjligheter 

Positiv miljöpåverkan. 
Dels kan mer lämnas till 
materialåtervinning men 
det skapar också ett 
naturligt 
beteendemönster att 
sortera oavsett var man 
befinner sig.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: minskar mängden avfall som förbränns 
tack vare förbättrad sortering minskar även mängden 
växthusgasutsläpp. 
Frisk luft: förbättrad sortering av material och minskad förbränning 
resulterar i en lägre utsläppshalt av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: behandlas en större mängd avfall på ett korrekt sätt 
minskar risken för kemikaliespridning. 
God bebyggd miljö: behandlas avfallet högre upp i EU:s 
avfallshierarki ger det en ökad miljövinst. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Pilotprojekt med test av 
flera angreppssätt av 
kommunikation med 
medborgare genomfört 

Positiv miljöpåverkan. 
Pilotprojektet förväntas 
medvetandegöra våra 
medborgare om vikten 
att sortera sitt avfall och 
ändra beteendemönster. 
Vi förväntar oss ett 
resultat med bättre 
sorterat avfall vilket leder 
till ökad 
materialåtervinning.  

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: förbättrad sortering minskar andelen som 
skickas till förbränning vilket i sin tur minskar utsläpp av 
växthusgaser. 
Frisk luft: förbättrad avfallssortering minskar utsläpp av 
luftföroreningar om en minskad mängd avfall skickas till förbränning. 
Giftfri miljö: förbättrad sortering av avfall minskar risken för 
spridning av kemikalier i miljön när avfall hanteras på fel sätt. 
God bebyggd miljö: förbättrad sortering av avfall innebär en förhöjd 
grad av materialåtervinning vilket är en mer hållbar avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 
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Matsvinnet minskar Positiv miljöpåverkan. 
Matsvinn är en stor 
miljöbelastning på grund 
av de  resurser 
livsmedelsproduktion 
kräver och den negativa 
effekten produktionen 
har på miljön. 

1, 
2, 
4, 7 

Begränsad klimatpåverkan: minskat matsvinn minskar den onödiga 
mängden växthusgaser som släpps ut vid livsmedelsproduktionen. 
Frisk luft: minskat matsvinn dämpar det överflödiga utsläppet av 
luftföroreningar vid livsmedelsproduktionen. 
Giftfri miljö: minskat matsvinn innebär att den onödiga mängden 
kemikalier som släpps ut vid produktion minskar. 
Ingen övergödning: minskat matsvinn minskar onödiga 
näringsutsläpp vid produktion som bidrar till övergödning vilket är ett 
steg i rätt riktning för att reducera övergödningens negativa 
miljöpåverkan. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Alla elever i åk 5 
informeras om 
källsortering 

Positiv miljöpåverkan. 
Barn är ofta lätta att 
påverka vilket gör att de 
med ökad förståelse kan 
förändra beteende och 
attityd gentemot 
källsortering. Kunskapen 
kan de sedan använda 
var de än befinner sig. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: en ökad förståelse för källsortering kan 
öka sorteringsgraden och därav minska förbränning och 
växthusgasutsläpp. 
Frisk luft: ökad källsorteringsgrad och därav minskad mängd avfall 
som förbränns minskar utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: ökad mängd sorterat avfall minskar risken för 
kemikalieutsläpp vid felhantering av avfall. 
God bebyggd miljö: en förhöjd sorteringsgrad till följd av nya 
kunskaper kan leda till ökad materialåtervinning och förbättrad 
avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Minska avfallets farlighet 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 
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Farligt avfall 
förekommer ej i 
brännbart avfall på ÅVC 

Positiv miljöpåverkan. 
Farligt avfall ska 
behandlas på ett sätt 
som gör att gifter inte 
riskerar att släppas ut till 
naturens kretslopp. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: minskad mängd avfall som skickas till 
förbränning minskar även utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: minskad förbränning minskar utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: minskad förbränning av farligt avfall minskar halten av 
farliga ämnen som släpps ut till naturen. 
God bebyggd miljö: minskad förbränning ökar möjligheten för 
materialåtervinning av avfall vilket är en mer hållbar avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Särkskild kampanj om 
farligt avfall genomförs 
två gånger.  

Positiv miljöpåverkan. 
Ökad kunskap kan leda 
till att hanteringen av 
farligt avfall förbättras 
och att 
återvinningsgraden av 
material ökar. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: med ökad kunskap kan 
materialåtervinning av farligt avfall öka och växthusgasutsläpp från 
förbränning minska. 
Frisk luft: ökad materialåtervinning och minskad förbränning ger 
mindre utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: hantering av farligt avfall på ett korrekt sätt minskar 
risken för spridning av farliga ämnen i naturen. 
God bebyggd miljö: ökad materialåtervinning av farligt avfall och 
korrekt omhändertagande innebär en hållbar avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Allt farligt avfall som 
uppkommer inom 
socialomsorgen 
omhändertas korrekt.  

Positiv miljöpåverkan. 
Omhändertas farligt 
avfall på rätt sätt minskar 
risken för spridning av 
farliga ämnen i naturen. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: minskad förbränning minskar 
växthusgasutsläpp om avfallet istället materialåtervinns. 
Frisk luft: mindre förbränning leder till mindre utsläpp av 
luftföroreningar om materialåtervinningen istället ökar. 
Giftfri miljö: korrekt omhändertagande av farligt avfall minskar risken 
för kemikaliespridning i naturen. 
God bebyggd miljö:  ökad materialåtervinning av farligt avfall och 
korrekt omhändertagande innebär en hållbar avfallshantering. 

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Renare stad 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Andelen fimpar som 
slängs på marken 
minskar 

Positiv miljöpåverkan. En 
renare stad utgör en god 
livsmiljö. 

15 God bebyggd miljö: en ren stad innebär en god och trivsam 
vardagsmiljö. 

- 
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Andelen hundbajs som 
lämnas kvar på marken 
minskar 

Positiv miljöpåverkan. En 
renare stad utgör en god 
livsmiljö. 

15 God bebyggd miljö: en ren stad innebär en god miljö att vistas i. - 

Renare busshållplatser Positiv miljöpåverkan. 
Renare busshållplatser 
utgör en trevligare miljö 
vilket gör att det blir mer 
tilltalande att åka 
kollektivt.  

1, 
2, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: väljer fler att färdas kollektivt istället för 
med eget fordon minskar utsläpp av växthusgaser. 
Frisk luft: färdas fler kollektivt istället för med eget fordon minskar 
utsläppshalten av luftföroreningar. 
God bebyggd miljö: renare omgivning innebär en mer trivsam 
livsmiljö. 

•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 

Illegal dumpning av 
trädgårdsavfall minskar 

Positiv miljöpåverkan. 
Dumpning av 
trädgårdsavfall kan 
orsaka gödning av mark 
och närliggande 
vattendrag samt påverka 
den naturliga 
växtligheten. Ett mönster 
av nedskräpning kan 
bildas vilket orsakar 
problem. 

7, 
8, 
12, 
15, 
16 

Ingen övergödning: minskad dumpning av trädgårdsavfall minskar  
näringsläckage till närliggande vattendrag som kan orsaka 
övergödning. 
Levande sjöar och vattendrag: en minskning av näringsläckage kan 
förbättra intilliggande vattendrags ekologiska och kemiska status. 
Levande skogar: dumpat trädgårdsavfall kan påverka den naturliga 
växtligheten negativt samt att andra växter kan ta över platsen. 
God bebyggd miljö: minskad nedskräpning ger en mer trivsam 
livsmiljö. 
Ett rikt växt- och djurliv: dumpat trädgårdsavfall kan störa naturlig 
växtlighet samt tillföra främmande arter till platsen. 

•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Nedskräpningen vid 
evenemang minskar 

Positiv miljöpåverkan. En 
renare stad utgör en god 
livsmiljö. 

15 God bebyggd miljö: en ren omgivning skapar en trivsam miljö. - 
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Vi har anpassade 
öppettider på ÅVC 

Positiv miljöpåverkan. 
Öppettider som passar 
medborgarna bättre gör 
att fler kan besöka ÅVC 
för att materialåtervinna 
sitt avfall. 

1, 
2, 
4, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: anpassade öppettider kan leda till ökad 
materialåtervinning vilket minskar förbränning och 
växthusgasutsläpp. 
Frisk luft: bättre anpassade öppettider ger vid ökad 
materialåtervinning mindre utsläpp av luftföroreningar. 
Giftfri miljö: ökad materialåtervinning ger mindre risk för spridning av 
kemikalier i miljön vid felhantering av avfall. 
God bebyggd miljö: anpassade öppettider kan minska risken för 
illegal dumpning av avfall vilket ger en trivsammare livsmiljö.  

•Minska spridningen och nyanvändning av 
material som hämtas ur jordskorpan. 
•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 
•Bevara naturens produktionskapacitet 
och värna om den biologiska mångfalden. 

Bättre omhändertagande 
Delmål Miljöpåverkan Koppling till nationella miljömål Koppling till Luleå kommuns miljöpolicy 

Utreda det framtida 
användningen av 
insamlat matavfall. 

Positiv miljöpåverkan. Ju 
effektivare utvinning och 
användning av näring och 
energi ur matavfallet 
desto större miljövinster. 

1, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: behandlas matavfallet på ett effektivare 
sätt kan resurserna i avfallet nyttjas i större utsträckning vilket är en 
miljövinst. 
God bebyggd miljö: effektivisering av matavfallsanvändningen är att 
föredra ur ett hållbarhetsperspektiv.  

•Minska miljöpåverkande utsläpp från 
samhällets produktion och 
energianvändning. 

Utreda metoder för 
insamling och 
omhändertagande av 
avfall, inklusive slam 
från Sandön. 

Positiv miljöpåverkan om 
ett bättre 
omhändertagande leder 
till bättre sortering av 
avfall. 

1, 
15 

Begränsad klimatpåverkan: korrekt sortering av avfall minskar 
mängden som skickas till förbränning, därav minskar utsläppen av 
växthusgaser. 
God bebyggd miljö: Förbättrad infrastruktur kring avfallsinsamlingen. 

 •Minska spridningen och nyanvändning 
av material som hämtas ur jordskorpan. 
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Bilaga 5 - Uppföljning av föregående avfallsplan 
Utvärdering av föregående avfallsplan har gjorts mot status år 2011.  

Mål 1.1  

Fler invånare lämnar begagnat till återanvändning 

Handlingsplan 

Hur skulle målet uppfyllas? 

Ansvariga 

Vilken verksamhet har haft 

ansvar för att målet ska 

uppfyllas? 

Förväntat resultat 

Planerade åtgärder enl. 

tidigare avfallsplan 

Utförda åtgärder/Resultat  

Utförda åtgärder 2013-2016.  

Status 2016 

1.1.1 Införa möjlighet att 

lämna begagnat till 

återanvändning på alla 

ÅVC:er 

Luleå Renhållning AB Avlämningsmöjlighet ska 

finnas på alla fyra ÅVC:er. 

Det finns möjlighet att lämna begagnat till 

återanvändning på alla 

återvinningscentraler. Insamlade föremål 

går till återvinningsmarknaden för 

försäljning. 

Handlingsplan 

genomförd. 

1.1.2 Informera om de 

miljömässiga vinsterna 

med återanvändning 

Luleå Renhållning AB Stämma av 

informationsinsatser med 

inriktning på 

återanvändning. 

Det har gjorts informationsinsatser via 

nyhetsbrev och avfallsalmanackor. 

Handlingsplan 

genomförd. 
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1.1.3 Samverkan 

med/mellan Luleå 

kommun och 

återvinningsaktörer 

Luleå Renhållning AB Sammanställa samverkan. Samarbete med Myrorna har möjliggjort 

textilåtervinning på alla 

återvinningscentraler. 

Handlingsplan 

genomförd. 

  1.1.4 Verka för att 

återvinningsmarknaden 

fortsatt ska vara 

lokaliserad vid en ÅVC 

vid flytt av Kronans ÅVC 

Luleå Renhållning AB ÅVM ska finnas i 

anslutning till ny ÅVC vid 

flytt av Kronans ÅVC. 

Återvinningsmarknaden kommer enligt 

plan att vara lokaliserad på samma 

fastighet som den nya 

återvinningscentralen. 

Lokaliseringen av ny ÅVC har dock ej 

vunnit laga kraft än. 

Handlingsplan 

genomförd. 

 

Sammantagen utvärdering av mål 1.1 Möjligheterna att lämna till återanvändning ökat. Målet är 

uppnått. 

Mål 2.1 

Mängden brännbart kärlavfall per invånare har minskat med 10 % år 2015 

Handlingsplan 

Hur skulle målet uppfyllas? 

Ansvariga 

Vilken verksamhet har haft 

ansvar för att målet ska 

uppfyllas? 

Förväntat resultat 

Planerade åtgärder enl. 

tidigare avfallsplan 

Utförda åtgärder/Resultat 

Utförda åtgärder 2013-2016. 

Status 2016 
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2.1.1 Informera om de 

miljömässiga vinsterna 

med att materialåtervinna 

Luleå Renhållning AB Stämma av 

informationsinsatser med 

inriktning på 

materialåtervinning. 

Uppföljning av 

avfallsstatistik. 

Informationsinsatser om miljömässiga 

vinster med materialåtervinning har gjorts 

via almanackor, utskick av sorteringsguide 

till alla hushåll 2013, nyhetsbrev med 

fakturor, reklamfilm, hemsida, föredrag, 

Facebook, deltagande i mässor samt 

artiklar/inslag i media.  

Handlingsplan 

genomförd. 

2.1.2 Tillsyn av 

hemkomposterare 

Miljö- och 

byggnadsförvalt- 

ningen och Luleå 

Renhållning AB 

Utvärdering av genomförd 

tillsyn. 

30-40 hushåll per år har haft tillsyn under 

åren 2013-2015, ytterligare 40 är planerade 

2016. Ca 15 % hade avvikelser som 

åtgärdats och följts upp.  

Handlingsplan 

genomförd 

2.1.3 Lyfta avfallsfrågan i 

planprocessen 

 

Samhällsutveck-

lingskontoret   

Utvärdering av samarbete 

med 

Stadsbyggnadsförvaltninge

n 

Luleå Renhållning är idag en remissinstans 

vid alla detaljplaner. 

Handlingsplan 

genomförd. 

2.1.4 Luleå Renhållning 

AB fungerar som 

remissinstans vid ny-/ 

ombyggnation 

Samhällsutveck-

lingskontoret   

Utvärdering av samarbete 

med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

Luleå Renhållning är idag inte 

remissinstans vid ny- och ombyggnation. 

Dock finns ett samarbete mellan Luleå 

Renhållning och ett flertal arkitekter. 

Handlingsplan ej 

genomförd. 
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2.1.5 Fler rör för 

pantburkar i stadsmiljö 

Avd. Park och natur  Fler rör för pantburkar blir 

utplacerade. 

Många rör har blivit utplacerade. 

Återkommer om hur många i antal.  

Till nya papperskorgar i centrala delarna av 

stan ingår det ett  pantamerarör till varje 

korg 

Handlingsplan 

genomförd. 

Sammantagen utvärdering av mål 2.1 Mängden brännbart kärlavfall har stigit från 140 kg/inv. till 144 

kg/inv. under åren 2011-2015. Målet är inte uppnått. 

Mål 2.2 

Skapa ökade möjligheter för insamling av smått elektronikavfall 

Handlingsplan 

Hur skulle målet 

uppfyllas? 

Ansvariga 

Vilken verksamhet har 

haft ansvar för att målet 

ska uppfyllas? 

Förväntat resultat 

Planerade åtgärder enl. 

tidigare avfallsplan 

Utförda åtgärder/Resultat 

Utförda åtgärder 2013-2016. 

Status 2016 

2.2.1 Samarbete med 

handlare och El-kretsen  

Luleå Renhållning AB Utvärdera samarbete 

med El-kretsen. 

Ny lag (SFS 2014:1075) med krav på att 

återförsäljare skall ta emot smått elavfall  

har trätt i kraft under 2014. 

Handlingsplan ej 

genomförd pga 

lagändring.  

Sammantagen utvärdering av mål 2.2 Kommunen har pga lagändringen ej agerat i frågan dock 

finns idag en större möjlighet att lämna in smått elavfall för 

konsumenterna. Mål uppnått. 
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Mål 2.3 

Mängden matavfall som slängs i brännbart avfall har minskat till 0,5 kg/hushåll och vecka till år 2015 

Handlingsplan 

Hur skulle målet uppfyllas? 

Ansvariga 

Vilken verksamhet har haft 

ansvar för att målet ska 

uppfyllas? 

Förväntat resultat 

Planerade åtgärder enl. 

tidigare avfallsplan 

Utförda åtgärder/Resultat 

Utförda åtgärder 2013-2016. 

Status 2016 

2.3.1 Informera om varför 

och hur man ska sortera 

ut matavfallet 

 

 

Luleå Renhållning AB Stämma av 

informationsinsatser med 

inriktning på matavfall. 

Plockanalys av brännbart 

kärlavfall under 2015. 

Informationsinsatser om hur och varför 

matavfallet ska sorteras ut har gjorts via 

almanackor, utskick av sorteringsguide till 

alla hushåll 2013, nyhetsbrev med fakturor, 

reklamfilm , hemsida, föredrag, Facebook , 

deltagande i mässor, samt artiklar/inslag i 

media.  

Plockanalys genomförd 2015 visar att ett 

medelhushåll i Luleå slänger 0,7 kg 

matavfall/hushåll och vecka i brännbart. 

Handlingsplan 

genomförd 

Sammantagen utvärdering av mål 2.3 Mängden matavfall i brännbart avfall har minskat från 1 till 0,7 

kg/hushåll och vecka. Målet är inte uppfyllt. 

Mål 3.1 

Den biogas som produceras på Uddeboverket ska nyttiggöras i högre grad 
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Handlingsplan 

Hur skulle målet uppfyllas? 

Ansvariga 

Vilken verksamhet har haft 

ansvar för att målet ska 

uppfyllas? 

Förväntat resultat 

Planerade åtgärder enl. 

tidigare avfallsplan 

Utförda åtgärder/Resultat 

Utförda åtgärder 2013-2016. 

Status 2016 

3.1.1 Biogas för 

fordonsdrift produceras 

Avd. VA  Biogas för fordonsdrift 

produceras. 

Drifttagning av uppgraderings-anläggning 

under augusti 2015. 

Handlingsplan 

genomförd 

Sammantagen utvärdering av mål 3.1 Den biogas som produceras på Uddeboverket används idag som 

fordonsbränsle. Målet är uppfyllt. 

Mål 4.1 

Nedskräpningen minskar i stadsmiljön  

Handlingsplan 

Hur skulle målet uppfyllas? 

Ansvariga 

Vilken verksamhet har haft 

ansvar för att målet ska 

uppfyllas? 

Förväntat resultat 

Planerade åtgärder enl. 

tidigare avfallsplan 

Utförda åtgärder/Resultat 

Utförda åtgärder 2013-2016. 

Status 2016 

4.1.1 Utreda 

skräpmätningsmetoder 

Avd. park och natur  Utredning genomförd. Vi har använt Håll Sverige Rent och SCB 

metod. Skräp har mätts under tre år.  

Handlingsplan 

genomförd  

4.1.2 Se över placering av 

sopkorgar för mer 

strategisk placering, 

alternativt behov av fler 

Avd. park och natur  Översyn genomförd. Sammanställt ett kartunderlag över 

samtliga skräpkorgar. Kartunderlaget, 

skräpmätningar samt externa och interna 

önskemål ligger till grund för utplacering 

av nya korgar. 

Fortsatt översyn ang 

placering och vilken 

typ av korg.  
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Sammantagen utvärdering av mål 4.1 Enligt genomförda skräpmätningar har skräpmängden minskat 

succesivt under de fyra år som mätningar gjorts. Procentuellt har 

skräpmängden minskat med nästan 40 %, från ca 8st/10m2 till 

5st/m2 på centrumhalvön. Målet är uppfyllt. 

Mål 4.2 

Den illegala dumpningen av avfall i skog och mark minskar 

Handlingsplan 

Hur skulle målet uppfyllas? 

Ansvariga 

Vilken verksamhet har haft 

ansvar för att målet ska 

uppfyllas? 

Förväntat resultat 

Planerade åtgärder enl. 

tidigare avfallsplan 

Utförda åtgärder/Resultat 

Utförda åtgärder 2013-2016. 

Status 

4.2.1 Inventering av 

dumpningsplatser  

 

Avd. park och natur samt 

Miljö- och 

byggnadsförvalt- 

ningen  

Inventering genomförd. En planerad inventering genomförd. 

Tillsyn sker även vid klagomål.  

Handlingsplan 

genomförd. 

4.2.2 Informationsinsatser 

för att öka förståelsen till 

varför avfall inte ska 

dumpas i skog och mark 

och hur det istället ska 

hanteras 

Avd. park och natur samt 

Miljö- och 

byggnadsförvalt- 

ningen  

Informationsinsatser 

genomförda. 

 

Information till boende skickades ut i 

samband med inventering. Annonsering i 

dagstidningar.  

Handlingsplan 

genomförd. 

Sammantagen utvärdering av mål 4.2 Den illegala dumpningen i skog och mark har ej minskat. Mål ej 
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uppfyllt.  

Mål 5.1 

Öka källsorteringen i kommunala verksamheter 

Handlingsplan 

Hur skulle målet uppfyllas? 

Ansvariga 

Vilken verksamhet har haft 

ansvar för att målet ska 

uppfyllas? 

Förväntat resultat 

Planerade åtgärder enl. 

tidigare avfallsplan 

Utförda åtgärder/Resultat 

Utförda åtgärder 2013-2016. 

Status 2016 

5.1.1 Inventering av 

sorteringsmöjligheter 

utförd 2012/2013 

Luleå Renhållning AB Inventering gjord. Inventering gjordes under 2012 och 2013 på 

äldreboenden, gruppboenden samt ett fåtal 

skolor.  

Handlingsplan 

genomförd. 

5.1.2 Utifrån 5.1.1 utrusta 

kommunala 

fikarum/personalmatsalar 

vid behov 

Avd. fastigheter  Inventering av hur många 

fikarum/personalmatsalar 

som har 

källsorteringsmöbel eller 

liknande. 

Oenigheter om det ekonomiska ansvaret för 

att källsorteringsutrustning.  

Handlingsplan ej 

genomförd. 

5.1.3 Inventering av kärl 

för elavfall i fler soprum 

för kommunala 

verksamheter 

Luleå Renhållning AB Inventering gjord. Inventering av kommunala soprum 

genomförd 2016. De flesta soprum hade 

kärl för elavfall, i de fastigheter som ej har 

hämtning av elavfall sker borttransport av 

fastighetsskötare. 

Handlingsplan 

genomförd 

5.1.4 Utifrån 5.1.3 utrusta Avd. fastigheter  Inventering av hur många De flesta soprum hade kärl för elavfall, i de Handlingsplan 
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soprum med kärl för 

elavfall för kommunala 

verksamheter vid behov 

soprum som har insamling 

av el-avfall. 

fastigheter som ej har hämtning av elavfall 

sker borttransport av fastighetsskötare. Vid 

nybyggnation utrustas soprum med kärl 

för elavfall.  

genomförd 

Sammantagen utvärdering av mål 5.1 Det finns mer kvar att jobba med gällande källsorteringen i 

kommunens egna lokaler. Målet anses ej uppfyllt. 
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Bilaga 6 - Återvinningsstationer i Luleå 
Ort  Åvs Adress  

Alvik Bygdegården   

Antnäs Återvinningscentralen   

Antnäs ICA   

Avan Reningsverket   

Bensbyn Pumpstationen Likskärsvägen 

Bergnäset Konsum Producentvägen 

Bergnäset Trollebergsvägen/Trolltjärnsvägen Trollebergsvägen/Trolltjärnsvägen 

Bergviken Krabbstigen Krabbstigen 

Björkskatan Vårdcentralen   

Björkskatan Stormvägen, vid förskola Stormvägen 

Bredviken Knöppelåsen, Hagahallen   

Brändön Fiskehamnsvägen Fiskehamnsvägen 

Bälinge Bilverkstad G:la Alviksträskvägen 

Ersnäs E4/Ersnäsvägen   

Gammelstaden Brandstation Gammelstadsvägen/Kyrkbyn 

Gammelstaden Pumpstationen Övägen 

Gammelstaden Stadsötorget   

Gammelstaden Statoil Domarvägen 1 

Hertsön Hertsön Lillstrandsvägen 

Hertsön Hertsön Domherregränd 

Hindersöstallarna Hindersöstallarna   

Jämtön Pensionärsbostäder Rörbäcksvägen 

Kallax Hamnen   

Karlsvik Arcushallen P Arbetarvägen 

Klöverträsk Bygdegården (Byahus)   

Kronan Återvinningscentralen   

Kronan Utanför återvinningscentralen   

Kvarnbäcken Spannmålsvägen Spannmålsvägen 

Luleå ICA Kvantum Skutviken Delfingatan 

Luleå Statoil Centrum Stationsgatan 30 

Lulsundet Lulsundet Korpralsgränd 

Mjölkudden Mjölkudden Mästerlotsvägen 

Måttsund Medborgarhuset   

Niemisel Trumselvägen Trumselvägen 

Notviken Bromsargatan/Boggiegatan Bromsargatan/Boggiegatan 

Persön Statoil, Persön   

Porsön Porsö centrum   

Porsön Berget Mineralvägen 

Rutvik Sågverkstomt Svenaldsvägen 
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Råneå Återvinningscentralen   

Råneå Katthedsvägen/Kängsövägen Katthedsvägen/Kängsövägen 

Råneå Luleå energi Överlotsvägen 

S:a Prästholm Föreningshus, ishockeybana   

Skurholmen Statoil rondellen (fd OK)   

Smedsbyn Föreningshus/Smedsgården   

Storheden Ica Maxi Stormarknad Storhedsvägen 14 

Storheden Coop Forum Besiktningsvägen 

Sunderbyn Återvinningscentralen   

Sundom Reningsverk   

Svartöstaden Affären Laxgatan 

Södra Sunderbyn Hammarenväg/ Näsuddenvägen Hammarenväg/ Näsuddenvägen 

Vitå Vitåsgatan, fd sågverkstomt Vitåsgatan 

Ängesbyn Föreningshus/skola   

Örarna Affären/ICA Nära   

Örnäset Örnäset Metargränd 
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Bilaga 7 - Hämtområden
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-18

 
2016/1367-3.1.2.7

Frida Wikström

Markanvisning del av Notviken 4:40, Martin Ljungs 
knabbe
Ärendenr 2016/1367-3.1.2.7

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till samhällsutvecklingskontoret att 
inleda markanvisning för del av Notviken 4:40, Martin Ljungs knabbe.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret har mottagit ett antal förfrågningar om 
markanvisning för del av Notviken 4:40, även kallad Martin Ljungs knabbe.

Syftet och målet med markanvisningen är att tillkommande bebyggelse ska 
bidra till en blandning av boendeformer inom stadsdelen genom prisvärda 
bostadsrätter. Det aktuella området för markanvisning är ca 10 000 
kvadratmeter och anges som nytt område för bostäder och arbetsplatser i 
översiktsplanen. 

Huvudprinciperna för markanvisningen är:
 Tillkommande byggnader ska gestaltas med hänsyn till omgivande 

bebyggelses skala och till skogen. 
 Utemiljön är inbjudande och väl anpassad till platsens natur och topografi. 
 Planering och byggande präglas av öppenhet och samverkan med 

närboende.

Beskrivning av ärendet
Ett flertal exploatörer har lämnat in ansökan om markanvisning för del av 
Notviken 4:40, grönområdet mellan Tunavallen och Notviksrondellen på 
Notviken även kallat Martin Ljungs knabbe.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-18

 
2016/1367-3.1.2.7

Frida Wikström

Ungefärligt område för markanvisning.

Området är utpekat som nytt område för bostäder i översiktsplanen. Enligt 
översiktsplanen ska rekreation prioriteras i skogsområdet. Mindre 
komplettering med bostäder kan tillåtas i direkt anslutning till Hyvelgränd 
och Stickvägen. 

Skogen som är insprängd i villabebyggelsen öster om Mjölkuddsvägen består 
av stora, gamla tallar och genomkorsas av väl upptrampade stigar. Området 
nyttjas framförallt av närboende och har ett högt upplevelsevärde. Vid en 
inventering av skogens värden har både natur- och sociala värden klassats 
som en trea vilket är den lägsta klassen.

Biltrafik till och från det aktuella området för markanvisning ansluts norrifrån. 
Gående och cyklister når området via en gång- och cykeltunnel i områdets 
norra del. Hyvelgränd och Stickvägen har endast bebyggelse på ena sidan och 
befintlig infrastruktur kan nyttjas för ny bebyggelse i området.

Med anledning av ovanstående föreslår samhällsutvecklingskontoret i samråd 
med stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggförvaltningen att inleda 
markanvisning del av Notviken 4:40, Martin Ljungs knabbe.

Beslutsunderlag
 Program till Vision Luleå 2050 och områdesrekommendationer – 

översiktsplan (KF 2013)

82



LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3 (3)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-18

 
2016/1367-3.1.2.7

Frida Wikström

Frida Wikström
Samhällsstrateg översiktsplanering

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-11

 
2016/1382-XXX

Frida Wikström

Planuppdrag för del av Kronan 1:1, Kulturbyn
Ärendenr 2016/1382-XXX

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av Kronan, del av Kronan 
1:1, Kulturbyn.

Sammanfattning av ärendet
På Kronan pågår planering för bostäder, service och verksamheter. På sikt 
kommer stadsdelen Kronan att ha en befolkning på ca 7 000 invånare.

Planområdet omfattar Kulturbyn, den del av fastigheten Kronan 1:1 som 
ligger strax söder om Kronandalen. Luleå kommun har sålt marken men 
området har inte fastighetsbildats i och med övergången till ny ägare. 
Detaljplanen ska därför utgöra underlag för ny fastighetsbildning.
 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för exploatering och 
utveckling av Kulturbyn för bostäder och mindre verksamheter/kontor. 
Områdets kulturhistoriska värden och betydelse som ekologiskt stråk samt 
verksamheternas betydelse för hela stadsdelen ska vara styrande för 
tillkommande exploatering.

Detaljplanen har stöd i Luleå kommuns översiktsplan. Kronanområdet pekas 
ut som nytt område för bostäder och arbetsplatser. Detaljplanens syfte 
överensstämmer med intentionerna i översiktsplanen.

Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar den södra delen av Kronanområdet, den så kallade 
Kulturbyn. Det är en del av det före detta regementsområdet med befintlig 
bebyggelse som idag används för olika verksamheter. Planområdet avgränsas 
i norr av Kronandalen, i väster av Lulsundsberget, i söder mot 
Kronbacksvägen/Kronanhöjden och i öster mot skola, förskola och sporthall. 

Luleå kommun har sålt den del av fastigheten Kronan 1:1 som utgör 
planområdet. Området har inte fastighetsbildats i och med övergången till ny 
ägare. Detaljplanen ska utgöra underlag för ny fastighetsbildning. 

Detaljplanen ska pröva förutsättningarna för exploatering och utveckling av 
Kulturbyn för bostäder och mindre verksamheter/kontor. Områdets 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-11

 
2016/1382-XXX

Frida Wikström

kulturhistoriska värden och betydelse som ekologiskt stråk samt 
verksamheternas betydelse för hela stadsdelen ska vara styrande för 
tillkommande exploatering.

Befintliga verksamheter inom Kulturbyn är en viktig motor i stadsdelens 
framväxt. Därför är det viktigt att utveckla Kulturbyns innehåll och 
bebyggelse så att hela stadsdelen kan ta del av detta. 

Kulturbyn är värdefull för dess kulturmiljö, arkitektoniska karaktär och 
verksamheternas småskaliga och varierande innehåll. Exploateringsgraden 
ska anpassas till områdets värden. 

Kulturmiljövärden i området har inventerats av Piteå Museum på uppdrag av 
Luleå kommun, Stadsbyggnadskontoret år 2009. Inventeringen berättar att 
”området i sin helhet har bevarandevärde men också enskilda byggnader inom området 
är värda att bevara. Detaljplanen kan behöva säkerställa bevarandevärda byggnader 
och även ange hur ny bebyggelse ska utföras för att anpassas till befintlig bebyggelse.”

Kasernbyggnaderna (H1-H4) hör enligt inventeringen till de viktigaste 
byggnaderna i området, tillsammans med kanslibyggnaden (A6) och 
officersmässen (A8). Dessa byggnader bedöms ha ett högt kulturhistoriskt 
värde och ska skyddas i detaljplan genom lämpliga skydds- och bevarande-
bestämmelser. Detaljplanen ska också utreda möjligheterna att bevara den 
femte kasernbyggnaden (H5) och den före detta skolhusbyggnaden (A2).

Utformning och gestaltning av ny bebyggelse ska ske med stor hänsyn till 
befintliga kulturhistoriska värden i området och även anpassas till planerad 
bebyggelse i Kronandalen och övriga närliggande områden. Kopplingen till 
Kronandalens stadsdelscentrum är viktig.

Närheten till Kronbacksvägen kan medföra begränsningar för hur ny 
bebyggelse kan placeras och utformas, utifrån den trafikbullersituation som 
råder.  

Från Ormberget/Hertsöträskets naturreservat, genom kasernområdet och 
vidare till Lulsundsberget går ett grönt stråk. Stråket har inte några höga 
naturvärden men är viktigt för djurlivet och för de ekologiska värdena i 
stadsdelen. Skogsdungen öster om den före detta skolhusbyggnaden (A2) är 
strategiskt viktig för de ekologiska värdena.

VA-ledningar i området har dålig status. Samordning måste ske med 
pågående detaljplan för Kronandalen.
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-11

 
2016/1382-XXX

Frida Wikström

Marken inom planområdet är inte tidigare planlagd. Planområdet kan komma 
att delas upp i två delar, den östra respektive västra delen, beroende på hur 
tidplanen utformas. 

Detaljplanen bedöms kunna genomföras enligt utökat standardförfarande.

Samhällsutvecklingskontoret i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslår kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
upprätta en ny detaljplan för del av Kronan 1:1, Kulturbyn.

Planområdets läge
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-11

 
2016/1382-XXX

Frida Wikström

Byggnader inom planområdet Kulturbyn.

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

Frida Wikström
Ansvarig titel

Beslutet skickas till
Här skriver du in vem/vilka beslutet ska skickas till.
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-04

 
2016/1382-XXX

Frida Wikström

Planuppdrag Kulturbyn Kronan
Ärendenr 2016/1382-XXX

Tjänstemännens beslut
Tjänstemannaberedningen 2016-11-01 beslutar att begära planuppdrag för 
upprättande av detaljplan för Kulturbyn Kronan. Områdets kulturhistoriska 
värden och betydelse för det ekologiska stråket samt verksamheternas 
betydelse för hela stadsdelen ska vara styrande för tillkommande 
exploatering.

AnneLie Granljung meddelar sökande.

Beskrivning av ärendet
Rikshem har inkommit med en ansökan om ändrad detaljplan för Kulturbyn 
Kronan. Ansökan avser förtätning av bostäder på båda sidor om 
Kompanivägen. Öster om vägen föreslås två nya bostadshus samt omvandling 
av befintliga kasernbyggnader till bostäder. Väster om vägen föreslås en större 
exploatering med ett hundratal bostäder.

Luleå kommun har sålt den del av fastigheten Kronan 1:1 som utgör området 
för ansökan. Området har inte fastighetsbildats i och med övergången till ny 
ägare. Framtida detaljplan ska utgöra underlag för ny fastighetsbildning.

I Luleå kommuns översiktsplan (KF 2013) är området utpekat som område för 
bostäder och arbetsplatser. För området gäller Fördjupad översiktsplan för 
Kronanområdet (KF 2004-04-26). Rekommendationerna i FÖP anger att 
bebyggelse och anläggningar för arbetsplatsändamål ska prioriteras. Befintlig 
vegetation ska så långt som möjligt bevaras och särskild hänsyn ska tas till de 
byggnader som bedömts som särskilt värdefulla ur kulturmiljösynpunkt. För 
området finns även ett detaljplaneprogram, Program, Detaljplan för del av 
Kronan 1:1 m.fl. (KF 2012-03-27).  Där anges att befintliga verksamheter ska 
beaktas i det fortsatta planarbetet och att en förtätning av med ytterligare 
verksamheter och till viss del bostäder är möjlig. Förtätning ska ske med 
anpassning till befintlig bebyggelse. För området gäller även ett kvalitets- och 
gestaltningsprogram (KF 2015-12). Där framgår att det är viktigt att utveckla 
Kulturbyns innehåll och bebyggelse så hela stadsdelen kan ta del av dess 
värden.

En inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader har genomförts av 
Piteå museum 2009. Där framkommer vilka byggnader som är 
bevarandevärda ur ett kulturhistoriskt perspektiv.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2016-11-04

 
2016/1382-XXX

Frida Wikström

Från Ormberget/Hertsöträskets naturreservat, genom kasernområdet och 
vidare till Lulsundsberget går ett grönt stråk. Stråket har inte några höga 
naturvärden men är viktigt för djurlivet och för de ekologiska värdena i 
staden. Skogsdungen öster om Kronanvägen är strategiskt viktig för de 
ekologiska värdena.

En trafiksimulering och bullerutredning för området har genomförts. Den 
visar att delar av området är särskilt bullerutsatta.

I Kulturbyn finns idag ett antal verksamheter och föreningar.  Majoriteten av 
befintliga verksamheter har ett kulturellt inslag och begränsade resurser. 
Verksamheterna har stor betydelse för stadsdelen och för Luleå i stort. En risk 
vid exploatering och renovering av området är att dessa verksamheter inte har 
ekonomisk möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet inom området.

Beslutsunderlag
Program till Vision Luleå 2050 (KF 2013)
Fördjupad översiktsplan för Kronanområdet (KF 2004-04-26)
Program, Detaljplan för del av Kronan 1:1 m.fl. (KF 2012-03-27)
Kvalitets- och gestaltningsprogram (KF 2015-12)

Beslutet skickas till
Rikshem
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-11-18

 
2016/1404-2.4.3.3

Maria Bergman

Finansiering av projekt "Etableringsprojekt fånga energin"
Ärendenr 2016/1404-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att medfinansiera 

Etableringsprojekt fånga energin med totalt 700 tkr (2017-2018),
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering,
4. Representant för Luleå kommun i projektets styrgrupp utses av 

kommundirektören. 

Sammanfattning av ärendet
Projektet bygger på en förstudie som genomförs av Luleå Näringsliv AB 
under 2016. Etableringsprojekt fånga energin syftar till att Luleåregionen ska 
ha fått en marknadsposition inom något av områdena: batteriproduktion, 
återvinning, test samt forskning och utveckling inom området. Även insatser 
som undersöker vätgas som energi ingår i projektet.

Projektet ska 2018 uppnått/genomfört:
60 företagsbesök nationellt och internationellt
15 besök av presumtiva etablerare i regionen
6 tydliga pågående etableringscase inom prioriterade områden
Luleåregionen ska av omvärlden uppfattas som ett tydligt och attraktivt 
alternativ för etablering 

Luleå Näringsliv AB ansöker om 700 tkr från Luleå kommun för 
Etableringsprojekt fånga energin. Projektperioden omfattar 2017-2018 men 
projektägaren tydliggör att en långsiktig finansiering (ytterligare tre år) är 
aktuell om resultatet i detta projekt är tillfredställande. Projektets totala 
budget för 2017-2018 uppgår till 3 450 tkr, övrig finansiering förutsätts ske 
från Norrbottens läns landsting (875 tkr), Länsstyrelsen (875 tkr), Piteå- (200 
tkr), Bodens- (200 tkr), Älvsbyns kommuner (100 tkr).

Tillväxtkontoret menar att regionen har förutsättningar som kan vara 
intressanta för etablering av batteriproduktion, det handlar om liknande 
förutsättningar som är intressanta för datacenterindustrin:

 Markytor
 Grön energi
 Logistik 
 Mineraler
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-11-18

 
2016/1404-2.4.3.3

Maria Bergman

 FoU (bl a inom återvinning, geologi och mineraler)
 Test i kallt klimat

Liksom övrig etableringsverksamhet är konkurrensen global och präglad av 
stor osäkerhet. Tillväxtkontoret ser därför positivt på föreslagen satsning som 
innebär en 2-årig marknadsundersökning av regionens potential.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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Ansökan etableringsprojekt ”Fånga Energin”

1 Bakgrund
Projektet bygger på en förstudie som genomförs av Luleå Näringsliv AB under 
2016. Den första delen visar på flera möjliga potentiella etableringar av 
verksamheter inom energilagring och batterihantering, dvs från tillverkning till 
återvinning med tillhörande utveckling.  Under nästa rubrik finns beskrivningar 
av tillväxtpotentialer.  Förstudien kan konstatera att utvecklingen sannolikt inte 
kommer bestå av en enda lösning utan sannolikt många som är i ständig 
förändring.  Samtidigt konstateras att Luleåregionen och Sverige har goda 
möjligheter att i den framtida utvecklingen finnas med och ta del av en hållbar 
tillväxt.  Med erfarenheter och stora framgångar från Datacenterbranschen har 
regionen förutom flera naturliga förutsättningar en väl utvecklad projektmodell, 
metodik och affärsmässighet för hur internationella etableringar initieras och 
processen fram till färdig investering.  I tillväxtbranscher är tidsfönster och 
proaktivitet avgörande.

Från den företagsekonomiska vetenskapliga litteraturen står man som region 
inför ett antal strategiska val. Man kan inta en position där man reagerar på 
omgivningen, det vill säga där man väljer att avvakta och inte göra någonting. 
Motsatsen skulle i så fall vara en prospector, en proaktiv aktör som försöker att 
utveckla ett erbjudande. 
I grundkonceptet bakom detta begrepp, smart specialisering, finns just denna 
proaktivitet. Begränsade resurser innebär att regionen behöver sätta 
prioriteringar för vad vi kan och ska göra i en region. Erfarenheter visar också 
kraftsamling och specialisering måste till för att kunna vara excellenta inom ett 
eller ett fåtal områden. Det handlar också om att ackumulera den kritiska massa 
av resurser och aktörer som krävs för att bli så pass excellent.
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2 Nuläge, status och prognos
Batterier
Behovet av lösningar för energilagring är enormt och intresset för batterier har 
aldrig varit större varför det är en mycket relevant fråga att ställa sig vilken 
potential som produktion av batterier i Luleå kan ha. Produktionen av batterier 
historiskt har till stor del tillverkats i Asien, men marknaden förväntas också 
växa mångfalt framöver och automatiseringen av batteriproduktionen ökar 
varför det kan finnas förutsättningar och behov av produktion i Europa. Det finns 
ett intresse och önskemål om europeiskt baserade leverantörer av batterier. 

Sveriges klimat- och utsläppsmål sätter press på så väl fordonstillverkare som 
transportörer att undersöka vilka möjligheter det finns att öka andelen förnybar 
energi i transportsektorn.  Detta gäller även batterier för den direkta 
konsumentmarknaden. Det är viktigt att belysa att Sverige har vissa mineraler 
som behövs vid tillverkning och med korta leveranser, logistikhantering av 
mineraler och utleverans av batterier, förnyelsebar energi för produktion, 
markområden och tänkta partners. 

Vätgas
Under förstudien har det också framkommit att i Luleåregionen pågår också 
annan utveckling som kan ha stor inverkan också på fordonsindustrin. EU:s 
forskningsprogram Horizon 2020 har nyligen beviljat projektet Stepwise 
finansiering med 13 miljoner euro för fyra år. Swerea MEFOS, LKAB; SSAB och 
Vattenfall är fyra av nio partner i projektet, som handlar om att på ett 
kostnadseffektivt sätt minska CO2-utsläppen från järn- och stålindustrin. 
Projektet går ut på att omvandla masugnsgas till en värdefull produkt, ett 
högvärdigt bränsle bestående av vätgas och kvävgas. I samma process infångas 
och avskiljs koldioxiden, både från masugnsgasen och från 
omvandlingsprocessen. Den blandning av vätgas och kvävgas som genereras från 
processen är ett högvärdigt flexibelt bränsle som inte skapar några 
koldioxidutsläpp när man använder den. Den är värdefull både internt för 
stålverken och externt för t.ex. kraftproduktion. 
Det finns en tydlig vätgastrend inom biltillverkningen. För två år sedan 
presenterade Hyundai den första massproducerade vätgasbilen. Hösten 2016 
introducerar Toyota sin bil vilket också Mercedes gör. Honda följer efter 2017. 
Branschen menar att det finns stor potential för större personbilar och tung 
trafik där det inte fungerar lika bra med elbilar. Utmaningen för den framtida 
utvecklingen gäller utbyggnaden av infrastruktur där Sverige ligger långt efter.  
Dock har EU-kommissionen har satt upp som mål att det ska finnas en 
vätgasstation var 30:e mil längs europavägarna till 2020. 
Omfattande nationella satsningar på vätgas och bränsleceller ses bland annat i 
Japan, USA, Kanada, Storbritannien, Korea, Frankrike, Tyskland och 
Nederländerna. Bland våra grannländer har Danmark idag nationell täckning 
med vätgastankstationer och i Norge finns ett beslut på att bygga ett 100-tal 
stationer inom de närmaste åren för att påskynda introduktionen av 
bränslecellsbilar.
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LNG till Vätgas
På uppdrag av Luleå kommun via Luleå Näringsliv AB och Piteå kommun via 
Norrgasol har en förstudie genomförts gällande förutsättningar för en LNG 
introduktion i Norrbotten/Västerbotten. I Norrbotten och Västerbotten finns ett 
flertal energiintensiva industrier, i huvudsak inom gruv-, järn- och stålindustrin 
samt skogsindustrin. Två viktiga pådrivande faktorer i Norden har varit 
begränsning av svavelutsläpp inom sjöfarten samt de all mer hårdare 
miljökraven som tillståndsmyndigheterna ställer till industrin vid förnyelse av 
miljötillstånden. Ökade krav för mindre utsläpp i vägtrafik är också en faktor 
som har ökat efterfrågan.
Det finns flera starka argument och ett stort intresse för en etablering av en 
importterminal för LNG i regionen vilket i sin tur skapar möjligheten att 
producera vätgas med små utsläpp av koldioxid från naturgas vilket f.n. är 
billigast och är en storskalig möjlighet.

Prognos  batterier 2016-2025
Bloomberg New Energy Finance (BNEF) har gjort en prognos som visar en global 
marknadsandel på 35 % för laddbilar till 2040. Det är ca 41 miljoner laddbilar 
per år 2040. Majoriteten av de sålda laddbilar är då batterielbilar. Kumulativt 
kommer det finnas ca 400 miljoner laddbilar globalt 2040. Antal sålda laddbilar 
per år 2040 är 90 gånger mer i jämförelse med året 2015. För att klara dessa 
kommande volymer av laddbilar måste batteriproduktionen måste öka kraftigt. . 
År 2040 behöver produktionen av batteri vara mer än 700 GWh/år. Det är en 
rejäl ökning från produktionen 2015. 2040 kommer alla laddbilar använda ca 
1900 TWh. Det är ca 10 % av världens elproduktionen då.

Den globala försäljningen av Li-jonbatterier 2015 motsvarade ca 60 GWh enligt 
fördelningen: 

 bärbar elektronik (50 %), 
 elfordon Kina (16 %), 
 elfordon övriga världen (15 %), 
 stationära energilager (8 %) och övrigt (11 %). 

År 2025 bedömer Avicenne att marknaden når 216 GWh fördelat på: 
 elfordon Kina (37 %), 
 bärbar elektronik (26 %), 
 elfordon övriga världen (19 %), 
 stationära energilager (9 %) 
 och övrigt (9 %). Bland övriga marknader räknas medicinska 

tillämpningar, elverktyg, trädgårdsprodukter, e-cyklar m.fl.

Baserat på scenariot ovan väntas samtliga marknader öka i absoluta tal med 
följande siffror per år: elfordon Kina (+24%), elfordon övriga världen (+16%), 
stationära energilager (+16%), övrigt (+11%), samt bärbar elektronik (+6%). 
Med den föreslagna årliga ökningstakten ser marknadsfördelningen halvvägs 
(till 2020) väldigt lik ut den som prognoseras till 2025, d.v.s. elfordon Kina har 
redan 2020 gått om bärbar elektronik som den största marknaden för Li-
jonbatterier. 
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Prognos bränsleceller 2020-2030
Potentialen för fordonsindustrin är omfattande. I Sverige kan100 000 fordon 
som tankas med vätgas, helt fria från skadliga utsläpp, vara i trafik fram till 2030.  
Internationellt har världens 10 största fordonstillverkare (till exempel Toyota, 
Hyundai och Honda) börjat serietillverka fordon, ännu i relativt små serier men 
som de menar snabbt kan skalas upp. Fram till 2020 ska samtliga av dessa 
fordonstillverkare erbjuda minst en bränslecellsmodell var.
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3 Syfte
Projektet syftar till att Luleåregionen ska uppfattas som ett självklart alternativ 
för etablering av verksamhet inom batteriindustri eller närliggande områden.
Efter Fas 1 ha Luleåregionen inneha en tydlig marknadsposition inom något av 
områdena: 

Batteriproduktion
Återvinning
 FoU
 Test
Vätgas

 

4 Mål & Indikatorer

Projektet ska vid Fas 1 utgång 2018 uppnått/genomfört:
 60 företagsbesök nationellt och internationellt
 15 besök av presumtiva etablerare i regionen
 6 tydliga pågående etableringscase inom prioriterade områden
 Luleåregionen ska av omvärlden uppfattas som ett tydligt och attraktivt 

alternativ för etablering 

Projektet kommer att utvärdera utfallet av aktivitetsindikatorerna. Detta 
kommer ni att ange i läges- och slutrapporter.
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5 Målgrupp

Primär målgrupp
 Internationella och nationella företag med tillväxt och expansionsplaner 

inom sektorerna: 
 Elfordon (tillverkningsindustrin fordon, inkluderar buss, fartyg)
 Bärbar elektronik och övriga batteribaserade konsumentprodukter och 

medicinska tillämpningar 
 Batteriproduktion (tillverkningsindustrin batterier)
 Återvinning
 FoU
 Test
 Bränsleceller
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6 Metod
Erfarenheterna och beröringspunkterna med utvecklingen av regionens 
datacenteretableringar är flera och betydande. Projektet kommer att arbeta 
under agila projektformer vilket är avgörande när marknaden är rörlig och 
under förändring. Det betyder att:

 Bygga relationer med marknaden prioriteras framför processer och 
verktyg.

 Fungerande erbjudanden som marknaden efterfrågar prioriteras framför 
omfattande dokumentation och administration.

 Kundens behov och konstruktiva samarbeten prioriteras framför direkta 
kontraktsförhandlingar.

I en oförutsägbar omvärld måste förbättringar/förändringar tillkomma under 
projektet vilket i sin tur som gör erbjudandet bättre och sannolikheten till en 
etablering större. Projektet kommer därför att fortsätta att utveckla regionens 
framgångsrika investeringsfrämjande arbete. 

Produktutveckling för erbjudanden kommer att tex innehålla:
 Logistiklösningar
 Infrastruktur för områden/planer och tillstånd
 Användningsområden respektive avgränsningar
 Distributionskedja 
 Inventera råvaruleverantörer
 Accessmodell för tillverkning
 Innovationsmiljöer och kompetens

Projektet utgår från att marknadens behov avgör hur erbjudandet utformas.  Därför 
blir närvaro på marknaden avgörande av vilka producentled och utbud som 
koordineras till ett attraktivt erbjudande. 
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6. Tidsplan och aktiviteter
Investeringsfrämjande arbete är ofta en process över längre tid präglat av stor 
osäkerhet och riktning men med ett möjligt extremt utfall vad gäller tillväxt. 
Projektet är därför indelat i två tidsperioder samt ett års efterföljande option på 
förlängning då samtidigt uthålligheten är avgörande för resultat. 

Fas 1: Marknadspositionering 24 mån 2017-2018 
Fas 2: Etableringsprocess 24 mån 2019-2021
Efterföljande option 12 mån 2021-2022

Projektet syftar till att efter Fas 1 inneha en tydlig marknadsposition och 
indikering av etablering av verksamhet inom något av prioriterade områden.
Beslut om Fas 2 sker endast om Fas 1 uppvisar tillräcklig måluppfyllelse.
Om Fas 1 har en framtida marknadspotential och bäring kan projektets Fas 2 
flyttas över i fast organisering inom det investeringsfrämjande arbetet.
Som naturlig följd infaller bara optionen om behov finns efter Fas 2. 
Denna ansökan omfattar bara Fas 1 men vill med tydlighet visa finansiärer om 
vikten av ett långsiktigt engagemang vid framgångsrikt utfall. 

Aktiviteterna kan sammanfattas i följande rubriker:
- Projektstart
- Klusterutveckling
- Marknadsföring
- Försäljning
- Kundvård
- Utvärdering

Aktiviteterna under rubriken ”Klusterutveckling” hanteras via Invest in 
Norrbottens strukturfondsprojekt ”Fler internationella affärer till Norrbotten”
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Tid Aktivitet Resurs/
Omfattning

2017 Projektstart
Jan -17 Sammansättning styrgrupp. Styrgruppsmöte. Direktiv. 20 h

Admin/rutiner 10 h
Rekrytering/upphandling ev konsulter/projektledare 15 h 
Bildande av referensgrupp/advisory board 5 h 

Mars 17-
Dec 18

Jämställdhets- och integrationsanalys inkl. seminarium 40 h

Marknadsföring
Mars -17
Dec -18

Upprätta marknadskommunikation från Luleåregionen för nationell 
samt internationell marknad 

260 h

Mars -17
Dec -18

Genomföra säljaktiviteter. ”Lead” generering och process mot 
affärsavslut för nationell samt internationell marknad.

400 h

Mars -17
Dec -18

Bygga relationer och erbjudanden med regionala och nationella 
forskningsmiljöer 

200 h

Mars -17
Dec -18

Närvaro på 6 prioriterade internationella mässor i samordning 
med säljbesök på internationell nivå

200 h

Mars -17
Dec -18

Digital närvaro och resurseffektiv bearbetning av media och 
andra plattformar med tydligt och positionerande budskap. 
Utformning av SP-mtrl.

500 h

Försäljning
Mars -17
Mars -18

genomföra minst 60 företagsbesök varav minst 20 på nationell 
nivå och 40 på internationell nivå 

300 h

Juli -17
Dec 18

Genomföra minst 6 sitebesök av presumtiv etablerare i regionen 200 h

Kundvård
Mars -17
Dec -18

Kvantifiera vem som genererat förfrågan (eget initiativ, 
etablerares initiativ, annan organisation)

150 h

Mars -17
Dec -18

Digitalt verktyg implementeras för återkoppling, evaluering och 
CRM-process för case.

200 h

Utvärdering 
Sept -18 Analys av måluppfyllelse 100 h
Okt-dec -
18

Ny reviderad projektansökan vid positivt resultat 
24 mån. Eventuell övergång till fast organisering

40 h

Hanteras genom samverkan i projektet ”Fler internationella affärer till Norrbotten”

Klusterutveckling 
Jan -17 Kontinuerlig analys och segmentering av potentiella marknader 110 h
Feb -17
Dec -18

Kontinuerlig klusterutveckling av Luleåregionens och Norrbottens 
resurser och infrastruktur

250 h 

Feb -17
Dec -18

Paketera erbjudanden från Luleåregionen för internationell samt 
nationell marknad

100 h 

Feb -17
Dec -18

Koordinera Luleåregionens och Sveriges investeringsfrämjande 
arbete

40 h

101



11

7.  Organisation
Projektet skall drivas av utsedd projektledare. 
Luleå Näringslivs projektledare ansvarar för projektets genomförande .
Upphandling av specialistkompetens inom respektive område sker löpande 
under projektet enligt gällande budgetramar. 

Projektledaren är ansvarig för att leverera projektet, men kommer att behöva ta 
andra resurser i anspråk. Detta kan beröra personer både inom Business 
Sweden, Invest in Norrbotten, The Node Pole, Energikontor Norr, Luleå 
Näringsliv, Luleå kommun specifikt Stadsbyggnadsförvaltning, Luleå Energi, 
Vattenfall, Luleå tekniska universitet, kommunikationsbyrå samt företrädare för 
näringslivet. Ur denna gruppering bildas projektets styrgrupp. Styrgruppen bör 
också bestå av en majoritet av företrädare för möjliga  avnämare.
Övriga intressenter i detta projekt är LTU, Länsstyrelsen i Norrbotten, NLL, 
Kommuner i Luleåregionen, Swerea , IVA, Energimyndigheten, samt Vinnova

Området Klusterutveckling sker i nära samarbete med Invest in Norrbotten.

Projektet kommer för övriga tjänster, som ekonomi, kommunikation etc, att 
använda sig av Luleå Näringslivs resurser.

8. Resultat/måluppfyllese
Uppföljning av projektet sker i form av mätning av måluppfyllelse för de 
övergripande mål som presenteras i detta dokument. Då projektet har en agil 
form kommer projektledning att ansvara för att definiera och följa upp 
ytterligare nedbrutna kvantitativa mätetal.
Förväntat resultat vid projektavslut Fas 1.

 Projektet ha stärkt regionens kunskap, metoder, relationer och nätverk 
för fortsatt affärsutveckling och attraktiva erbjudanden inom 
energilagring

 Positionsförflyttning genom utveckling av en smart region inom området 
energilagring.

 Nya affärer genom nya konstellationer har uppstått utifrån projektets 
aktiviteter

 Efterfrågan ökas på norrbottniska företags innovativa produkter och 
tjänster inom energilagring

 Ett nytt stort branschöverskridande nätverk baserat på marknadens 
behov av lösningar där regionala leverantörer har en tydlig position

 Projektet är känt för sitt framgångsrika arbete med jämställdhet ur ett 
genussperspektiv.

 Projektet har genom potentiella etableringscase skapat förutsättningar 
för snabb klusterutveckling
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9. Hållbar tillväxt utifrån perspektiven jämställdhet, 
integration och mångfald samt miljö.

Projektets insatser riktas till både kvinnor och män. Kvinnor och män ska 
vara representerade i styrgrupp och referensgrupp och särskilda insatser 
planeras i projektet för att främja ett ökat deltagande av kvinnor vilket också 
framgår av aktvitetsplan. Genom att projektet har en stark internationell 
prägel finns stora vinster att medvetet arbete med integration och mångfald. 
Projekt har därför ett mångfaldsperspektiv med i planering och 
genomförande. Projektets insatser eller aktiviteter kommer att påverka 
miljön positivt då energilagring med förnyelsebar energi av en del av 
regionens erbjudande. De erbjudanden som kommer att tas fram kommer 
alla vid utfall att minska eventuell negativ påverkan på miljön. 

. 
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10. Budget 

Kostnad
2017 2018 Total

Projektledning 700 000 700 000 1 400 000
Marknadsföring inkl 
webb och digitala 
kanaler, mässor, events

805 000 805 000 1 610 000

Resor 180 000 180 000 360 000
Admin 40 000 40 000 80 000
Total 3 450 000

Finansiering
2017 2018

Länsstyrelsen i Norrbotten 437 500 437 500
Norrbottens läns landsting 437 500 437 500
Luleå Kommun 350 000 350 000
Piteå kommun 200 000 200 000
Boden kommun 200 000 200 000
Älvsbyn kommun 100 000 100 000
Total/år 1725 000 1725 000
Total Fas 1 3 450 000
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DAGS ATT SKRIVA HISTORIA 
– ÄVEN I BATTERIINDUSTRIN 
 
Med samma arbetssätt som möjliggjort Facebooks 
etablering och flertalet andra datacenteretableringar 
ska vi nu göra om samma ”reptrick” och skriva 
historia även i energilagringsindustrin. Batteriet med 
dess specifika prestanda och styrning kommer att 
vara en viktig beståndsdel i nya megaindustrier, till 
exempel i nya generationer av fordon. 
 
Vi ska vara tidigt ute och bygga relationer, skapa 
förtroende och leverera unika förutsättningar och 
kostnadseffektiva lösningar för att få nya industrier 
att vilja etablera produktion av batterier, återvinning, 
forskning eller testverksamhet i vår region. 
 
En framgångsfaktor för att utveckla Luleåregionen är att ha en utblick ut i världen. 
Efter ett besök i Teslas bilfabrik i Freemont USA blev det tydligt att trenden med elbilar 
växer sig allt starkare. Elbilar med räckvidder från 5 till 50 mil är realitet redan idag. 
Det finns en stark utvecklingstrend mot lägre kostnader och mer miljövänliga material i 
bilbatterier. Tesla har lanserat en ny bilmodell som ska konkurrera i volymsegmentet 
för elbilar och för att årligen kunna leverera försäljningsvolymer på ca 300 000 bilar 
investerar Tesla tillsammans med Panasonic i en egen batterifabrik. Det är en 
mångmiljardinvestering där cirka 6500 personer kommer att arbeta. 
 
En fråga vi kan ställa oss är vad som kommer att hända runtom i traditionella 
europeiska industrier när vi börjar närma oss en batterikostnad på 100-150 USD/ 
kWh och när volymerna ligger på miljontals produkter – batterier, fordon, nya 
elnätsprodukter? Kommer de många batteriberoende industrierna i Europa att vilja 
vara helt beroende av asiatisk tillverkning? Ett troligt scenario är att det kommer att 
byggas många batterifabriker i Europa för att tillgodose inhemsk tillverkning för 
europeiska industrier – inte minst fordonsindustrin. 
 
Här ska Luleåregionen, med sina unika förutsättningar och sin fantastiska 
samarbetsförmåga, vara ett mycket konkurrenskraftigt alternativ i Europa. 
 
 
Matz Engman  
VD Luleå Näringsliv 
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SAMMANFATTNING 
 
Luleå Näringsliv har väldigt goda erfarenheter från etableringen av datacenter 
i regionen, i synnerhet Facebooks etablering som har inneburit stora värden 
för kommun, region och hela Sverige. 
 
Denna möjlighetskartläggning syftar till att utreda möjligheten att bedriva någon typ 
av batterirelaterad verksamhet i regionen. 
 
Genom att kartlägga batteriområdet och vilken utveckling som kan väntas där har 
fyra intressanta framtidsspår med särskilt stor potential för vidare utvärdering 
identifierats: produktion, testverksamhet, återvinning samt forskning & utveckling. 
 
För att med utgångspunkt i regionens styrkor och tänkbara synergier förstå 
hur lämpliga de olika spåren är för batteriverksamhet i Norrbotten, har en  
möjlighetsinriktad kartläggningsworkshop genomförts tillsammans med aktörer 
från såväl region, industri, länsstyrelse, universitet och kommun, samt ledande 
branschexperter. 
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1. INTRODUKTION: BATTERIER –  

EN FRAMTIDSINDUSTRI FÖR NORRBOTTEN? 
 
 
 

I detta kapitel ges en kort introduktion till batterimarknaden, 
till vad batterier är – och hur produkt och marknad kommit att 
utvecklas över tid. 

 
Hela den globala batterimarknaden är inne i en expansiv utvecklingsfas och 
kommer att spela en viktig roll när det gäller framtidens energilagring för såväl 
globala konsumenter som för stora industrier. 

 
I ljuset av tidigare lyckade etableringar av datacenter i regionen utreder Luleå 
Näringsliv möjligheterna till batterirelaterad verksamhet i Norrbotten. Med tanke på 
regionens förutsättningar gällande bland annat industriell kompetens, naturtillgångar, 
klimat och infrastruktur – finns på förhand väldigt goda förutsättningar för 
batteriverksamhet inom regionen. 

 
Denna möjlighetsanalys kartlägger vilken global utveckling som väntas för batterier, 
dels ur ett tekniskt perspektiv och dels ur ett marknadsperspektiv. Utifrån detta 
identifieras några tänkbara olika spår för vilken typ av batteriverksamhet som skulle 
kunna få positiv bäring inom regionen. Vidare sätts dessa spår – och 
batterimarkanden i stort – i en regional kontext för att förstå vilka förutsättningar som 
finns för de olika spåren. 

 
Detta steg genomfördes rent praktiskt genom en möjlighetsworkshop tillsammans 
med näringslivsaktörer, länsstyrelsen och Luleå universitet – en workshop från 
vilken nyckelinsikter också presenteras inom denna rapport. 

 
Rapportens innehåll är baserat på en genomgång av analysrapporter, studier och 
artiklar gällande batterimarknadens utveckling, liksom intervjuer med ledande svenska 
batteriexperter samt utifrån det innehåll som kom fram genom nämnda workshop. 

 
 

1.1 VAD ÄR ETT BATTERI? 
 

Ett batteri består av en positiv och en negativ elektrod. Dessa är separerade med en 
elektrolyt, för att tillvarata potentialen mellan elektroderna, och på så sätt omvandla 
lagrad energi till elektrisk energi. 

 
Utvecklingen för batterier har varit långsam allt sedan batteriet uppfanns för drygt 
200 år sedan, och branschen som sådan är trögrörlig i sin karaktär – med stora 
initialkostnader och långa produktledtider. 

 
Batteriet är uppbyggt enligt samma teknologi som sedan en lång tid tillbaka, även 

om många förfiningar har skett genom åren.1 
 
 

1 http://batteryuniversity.com/learn/article/when_was_the_battery_invented  
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Det finns tre dominerande grupper av batterikemier; bly, nickel och litium. Dessa är 
olika till sin karaktär, vilket för med sig för- och nackdelar med respektive batterikemi. 
 
Faktorer som varierar är exempelvis pris, livslängd, energitäthet, 

miljöpåverkan, temperatur och laddningsförmåga.2  
Idag är det litiumbaserade batterier som får mest uppmärksamhet och där störst 
ekonomiska satsningar görs. Blybatterier har fortfarande en stark ställning, beroende på 
det låga produktionspriset och dess robusthet. Om man dock ser till hela livscykeln och 
tar hänsyn till förnybarhet så är litiumbaserade batterier dock ofta att föredra.3  
Forskningsfronten när det gäller batterier utvecklas så att traditionella batterikemier 
som nickelkadmium, kvicksilver och bly fasas ut. Detta beror på att dessa ämnen  
är miljöfarliga och inte får gå ut i naturen. Traditionella batterityper används dock 
fortfarande i hög utsträckning, även i västvärlden. Det borde därför finnas en 
efterfrågan liksom en politisk vilja att växla över till nyare batterislag över tid, där 
modernare batterivarianter som olika litiumjonbatterier kan ersätta och ta ytterligare 
marknadsandelar.4  
Litium är den lättaste av alla metaller, har den största elektrokemiska potentialen och 
den högsta energitätheten. Det är därför den klarast växande gruppen av batterier 
och den som ligger i framkant när det gäller forskningen. Ett problem som historiskt 
har funnits med litiumjonbatterier är dock att de riskerar att överhettas vid 
kortslutning, vilket innebär en viss brand- och explosionsrisk. Litiumjonbatterier 
omfattas därför av stränga hanteringsföreskrifter.5  
Ett problem med dagens litiumjonbatterier är att de drabbas av stora kapacitets-
förluster när de laddas i minusgrader. Det innebär exempelvis att mobiltelefoner laddar 
ur mycket snabbare och att elbilar tappar i körsträcka när de laddas vid temperaturer 
under nollstrecket.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 http://batteryuniversity.com/learn/article/battery_developments   
3 http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium_based_batteries   
4 6 http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium_based_batteries   
5  
6 http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article3957968.ece  
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2. KARTLÄGGNING AV BATTERIMARKNADEN 
 
 
 

Batterimarknaden är inne i en fas där en stor utveckling sker, såväl 
rent tekniskt som gällande användningsområden. Detta kapitel 
beskriver nuläge och framtid för batteriindustrin, för att på så sätt 
skapa en förståelse för vilka batterirelaterade verksamheter som är 
tänkbara att starta. 

 
2.1 BATTERIMARKNADEN IDAG OCH IMORGON 

 
2.1.1 BATTERIERS GLOBALA UTVECKLING 

 
När det gäller global marknadspotential för batterier så landar olika studier i varierande 
resultat och slutsatser, beroende på vilka antaganden för framtiden som görs. 

 
Vilken utveckling man än tror på så kan man dock med säkerhet konstatera att 
batterimarknaden är inne i en expansiv fas – avseende såväl teknisk utveckling och nya 
användningsområden – och att batterier kommer att utgöra en viktig del av framtida 
energilagringslösningar – för såväl konsument som för industrin. 

 
För att skapa förståelse för den framtida marknadspotentialen så redogörs nedan först 
den historiska utvecklingen och sedan nuläget på batterimarknaden – följt av vilken 
utveckling som väntas inom en snar framtid. 

 
2.1.2 BATTERIKEMIER OCH MARKNADSANDELAR 

 
Blybatterier har historiskt sett varit den dominerande batteritypen, och är så 
fortfarande – med en 90-procentig global marknadsandel (se Figur 1). 
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Figur 1: Historisk utveckling av batterityper (Avicenne Energy, 2014) 
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Om man istället tittar på tillväxt och investeringar så blir bilden en annan. Där är 
nämligen litiumjonbatterier den klart dominerande batteritypen.7 Den väldiga tillväxten 
för litiumjonbatterier beror främst på en dramatisk prisutveckling, där priset för  
ett litiumjonbatteri har minskat kraftigt, vilket har möjliggjort en allt mer storskalig 

produktion och försäljning.8 
 
2.1.3 PRIMÄRA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
 
Konsumentnära produkter har historiskt sett utgjort den stora delen av 
batterimarknaden och så kommer det att se ut även framöver. Figur 2 visar en 
uppdelning av batterimarknaden per användningsområde 2013. Den största 
produktkategorin, SLI-batterier (Start, Light, Ignition), ger energi till startmotor, ljus och 
tändsystem i motorfordon. Dessa är av blybatterityp och används till alla typer av 
fordon, exempelvis bilar, lastbilar och båtar. De två största produktgrupperna i övrigt är 
portabla elektriska produkter samt hybrid- och elbilar.9 
 
Battery market in 2013 (M$) 
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Figur 2: Batterimarknaden per användningsområde 2013 (Avicenne Energy, 2014) 
 
Samtliga framtidsprognoser visar på en kraftig tillväxt för batterier i stort. Blybatterier 
kommer fortsätta att växa i absoluta tal, vilket hänger ihop med en fortsatt växande 
global fordonsmarknad. Den underliggande trenden är dock en gradvis växling till mer 
avancerade batterikemier, såsom litiumjonbatterier, vilket gör att mer traditionella 
batterikemier såsom blybatterier växlas ut. De traditionella kemityperna kommer dock 
att leva kvar, då de behövs för specifika nischer gällande exempelvis extrem värme 
eller kyla. 
 
 
 
 
7 Avicenne Energy, 2014   
8 IVA, 2015   
9 Avicenne Energy, 2014  
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Marknaden för batterier till portabla elektriska produkter har en kraftig tillväxt. Detta 
innefattar exempelvis batterier till smartphones och surfplattor vilka i sin tur har en 
fortsatt kraftig tillväxt och har kommit att bli en gigantisk marknad. Här handlar det 
rent tekniskt om mindre celler och batterier. 
 
Även elbilar förväntas växa och utgöra en större andel av batterimarknaden framöver. 
En förväntad framtida utveckling per användningsområde kan ses i Figur 3. 
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Figur 3: Förväntad utveckling per användningsområde (Avicenne Energy, 2014) 
 
2.1.4 NYA INNOVATIONER GER NYA AKTÖRER PÅ MARKNADEN – OCH 
LEDER TILL EN STÖRRE MARKNAD 
 
En stor utmaning när det gäller batterier är kostnaden. Det gäller att lyckas producera 
batterier till så låga kostnader att priser på batteriet blir rimligt för konsumenten. Här 
förväntas en utveckling i framtiden till följd av såväl storskalsfördelar som tekniska 
innovationer. Exempel på nyutvecklade batterier till lägre priser är Tesla Motors 
nyligen lanserade batterier, hemmabatteriet Tesla Powerwall och det industriella 
batteriet Tesla Powerblock. Dessa batterier är tänkta att göra energilagring möjlig i 
hemmet och för industrin.10  
Samma sak gäller utvecklingen av elbilar, där dyr batteriproduktion gör att kostnaden 
för en elbil fortfarande är så pass hög att storskalig försäljning inte är möjlig. Här har 
dock General Motors gjort väldiga framsteg den senaste tiden. Från en kostnad på 
400-500 USD per kilowattimme, har General Motors nyligen presenterat uppgifter om 
att man lyckats få ned denna produktionskostnad till 145 USD. General Motors 
menar att man till 2021 kommer att kunna sänka kostnaderna ytterligare, till 100 USD 
per kilowattimme. En sådan utveckling kommer sätta hela elbilsmarknaden i ett helt 
annat ljus, och möjliggöra allt mer storskalig försäljning.11 
 
 
 
 
 
10 http://www.di.se/artiklar/2015/5/5/elon-musk-vill-revolutionera-var-elanvandning/   
11 http://www.hybridcars.com/gm-ev-battery-cells-down-to-145kwh-and-still-falling/  
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2.1.4 ENORM TILLVÄXTTAKT ATT VÄNTA FÖR MARKNADEN I STORT 
 
Oavsett vilken framtidsprognos man tittar på så kan man konstatera att den årliga 
tillväxttakten på batterimarknaden förväntas bli enorm. Eftersom litiumjonbatterier 
är den batterityp som främst är på frammarsch ligger i denna rapport huvudfokus 
även kring dessa – såsom främsta referensram gällande potential och möjligheter, 
även om det finns potential inom en del andra etablerade teknologier, inte minst 
nickelmetallhybrid. 
 
 
2.1.5 ASIEN DOMINERAR IDAG 
 
Batteritillverkning har över tid flyttats från Europa och är nu starkt koncentrerad till 
Sydostasien, främst Japan, Kina och Sydkorea. Det sista steget i värdekedjan, 
batteripacksammansättning, finns dock fortfarande i viss mån i Europa. Det beror på  
att det steget kräver kunskap om slutprodukten och om hur batteriet på bästa sätt ska 
integreras beroende på användningsområde. Detta steg i värdekedjan är därför ofta 
lokalt.12 Värdekedjan beskrivs steg för steg i figur 4. 
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Figur 4: Värdekedjan för batteriproduktion (Cemac, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Cemac, 2015 
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I sammanhanget så är arbets- och underhållskostnader idag relativt låga när det gäller 
batteriers produktion och livscykel. Den moderna produktionen av litiumjonbatterier är 
idag högautomatiserad, vilket för med sig relativt låga kostnader för arbetskraft. Den 
stora kostnadsposten är istället materialkostnader som står för hela tre fjärdedelar av 
totalkostnaden.13 Se Figur 5 för kostnadsuppdelning för batteriproduktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5: Kostnadsfördelning för batteriproduktion (Cemac, 2015) 
 
 
Kostnaderna för arbetskraft är det som främst skiljer olika länder åt när det gäller 
batteriproduktion, trots att de utgör en relativt liten andel av de totala kostnaderna. 
Situationen för svensk batteriproduktion skulle likna den för amerikansk produktion, 
men med ytterligare något högre kostnader för arbetskraft. Den ökande graden av 
automatisering inom batteritillverkningen kommer dock att föra med sig att de relativa 
skillnaderna mellan olika länder minskar ytterligare. Som en följd av det ses redan nu 
elbilstillverkare som väljer att förlägga sin batteriproduktion i Västvärlden, där Teslas 
Gigafactory i Nevada är ett exempel. 14 Rykten går också om att Volkswagen planerar 
att öppna en egen fabrik, för att på så sätt göra sig mindre beroende av asiatiska 
batteritillverkare. 15 Se Figur 6 för kostnaden för batteriproduktion i olika länder, 
uppdelat per kostnadspost, som de ser ut i nuläget.16 
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Figur 6: Kostnaden för batteriproduktion i olika länder (Cemac, 2015) 
 
 
 
 
13 Cemac, 2015   
14 http://www.hybridcars.com/gm-ev-battery-cells-down-to-145kwh-and-still-falling/   
15 http://omni.se/vw-kan-utmana-tesla-med-egen-batterifabrik/a/Ky8WE?utm_source=ecobrief   
16 Cemac, 2015  
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Den största delen av produktionen av litiumjonbatterier görs i Sydostasien av japanska 
och sydkoreanska aktörer. Med 20,5% marknadsandel är Panasonic den ledande 
producenten av litiumjonbatterier. De övrigt största producenterna är Samsung SDI, 
LG Chem, ATL och Sony.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/report--panasonic-largest-li-ion-battery-cell-producer_ 
100020516/#axzz41f7imoeF 
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2.2 TEKNISK UTVECKLING OCH 
NYA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
 
2.2.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR LITIUMJONBATTERIER 
 
Litiumjonbatterier har historiskt sett använts primärt för mobiltelefoner och bärbara 
datorer. Idag står dessa två grupper för ungefär hälften av den sålda mängden 
energi från litiumjonbatterier. Den andra hälften är uppdelad enligt det högra 
diagrammet i Figur 7.18 
 

Li-ion	Battery	sales, Li-ion	Battery	sales, 
MWh,	Worldwide,	2000-2013	(1) MWh,	Worldwide,	2000-2013	(1)  
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Figur 7: Litiumjonbatterier per användningsområde (Avicenne, 2014) 
 
 
När det gäller efterfrågan på mobiltelefoner framöver så beror den främst på tre 
faktorer: 
 
• Utvecklingen på tillväxtmarknader  
 
• Hur ofta människor köper en ny telefon  
 
• Vilken penetration smartphones kommer att ha  
 
För bärbara datorer tros efterfrågan på utvecklade marknader bestå, och där kommer 
efterfrågeutvecklingen primärt att drivas av tillväxtmarknader. Figur 8 visar en 
prognos för utvecklingen av litiumjonbatterier per användningsområde fram till 2025. 
Där syns att huvudgruppen i framtiden, utöver mobiltelefoner, kommer att vara 
surfplattor och inte bärbara datorer. Telecom och andra stationära batterier förväntas 
alltså fortsatt vara en stor del av batterimarknaden 19 
 
 
 
 

18 18  Avicenne, 2014 
19  
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2000-2025 LIB market, MWh, by 
application (3C) 
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Figur 8: Prognos för litiumjonbatterier per användningsområde (Avicenne, 2014) 
 
 
2.2.2 SMARTA ELNÄT – EN NY MEGAMARKNAD MED BATTERIER SOM GRUND? 
 
Smarta elnät håller på att rita om kartan för hela el- och energimarknaden. EU:s 
definition av smarta elnät är ”ett elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden 
och beslut hos alla användare som är anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter 
och de som är både och – för att garantera ett hållbart kraftsystem med låga förluster 
och hög kvalitet, försörjningstrygghet och säkerhet”. Begreppet är väldigt brett  
och innefattar allt från kraftelektronik och transmissionsnät till energiflöden och 
styrmöjligheter hos slutanvändarna.20 
Svenska regeringen har under 2016 inrättat ett nytt nationellt forum för smarta elnät. 
Forumet ska främja utvecklingen av teknik, användning och affärsmodeller av smarta 
elnät samt stödja regeringens arbete med en exportstrategi för området.21  
När det gäller utveckling av teknik så händer mycket för att underlätta smart 
elanvändning i hemmet. I och med att Internet of Things (IoT) växer fram så kan 
allt fler produkter kommunicera med varandra och tekniker för att smart kontrollera 
sin användning utvecklas. 
 
Det finns en trend mot decentraliserade energilösningar med så kallade prosumenter, 
alltså aktörer, exempelvis villaägare som är både användare och producenter av 
energi. För att den trenden ska bli storskalig krävs att man på ett fungerande och 
billigt sätt kan både producera och lagra energi i hemmet.22 När det gäller produktion 
av el i hemmet så har utvecklingen av solceller gjort att man nu nått ett pris som gjort 
att allt fler har råd att köpa solceller.23 
 
 
 
20 http://www.swedishsmartgrid.se/vad-ar-smarta-elnat/index.html   
21 http://www.swedishsmartgrid.se/om-radet/   
22 Energimyndigheten, 2015   
23 http://www.forbes.com/sites/williampentland/2015/05/27/pwc-utility-survey-shines-light-on-disruptive-

impact-of-distributed-generation/  
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Tesla har en vision om att bli ett självklart alternativ till den konventionella 
elförsörjningen. Ett steg mot detta är att de har utvecklat Powerwall, ett batteri för 
energilagring i hemmet, och Powerpack som är motsvarigheten fast för industriell 
användning. Batteriet laddas med ström från solpaneler, eller när elpriset är lågt, och 
strömförsörjer sedan hemmet vid behov. Det skapar i förlängningen möjligheten att bli 
helt oberoende av elnätet. Priset att köpa och installera Powerwall är fortfarande relativt 
högt och än så länge svårt att räkna hem ekonomiskt, men fler företag står i kö att 
etablera sig i branschen, vilket gör att priserna på lagringsbatterier kommer att kunna 
sjunka ytterligare och därmed bli tillgängliga för fler.24 Teslas Gigafactory planeras 
kunna leverera litiumjonbatterier från och med 2017, och ska skapa så storskalig 
produktion att Teslas produkter ska kunna få en ordentlig prissänkning.25  
Ett hinder idag för användning av den här typen av batterier på den svenska 
marknaden är att lagringen i nuläget sträcker sig dygns- eller veckovis. Den svenska 
vintern med få soltimmar kräver längre lagringstider för att helt klara sig utan det 
vanliga elnätet. Det kan dock fungera som ett bra komplement, vilket i så fall skulle 
avlasta det vanliga elnätet och förbrukningen av resurser till detta.26  
Parallellt med detta sker dock en utveckling av solcellstekniken som ger nya 
lösningar för smarta hem och i förlängningen även smarta elnät. Ett exempel är 
bolaget Ubiquitous Energy som utvecklar vad de kallar transparenta solceller. Att 
deras solceller är genomskinliga möjliggör användning på ytor som inte varit möjliga 
förut, exempelvis på fönster. Det gör att egen elproduktion kan göras i större skala 
än när solceller bara kunde användas på tak.27  
För att det i Sverige ska finnas en affärsmöjlighet inom batterier för smarta elnät så 
krävs att batterierna kan anta multipla funktioner, och inte bara fungera som en 
laddningsstation. Exempel på flera funktioner är att batterier förutom att användas till 
laddning, även kan användas för att möjliggöra uppkoppling av solceller och som  
kvalitetsgarant för ström till hushåll. Det är i den multipla funktionen som möjligheten 
finns, både för producent och konsument. 
 
2.2.3 ÅTERVINNING AV BATTERIER 
 
Litiumjonbatterier är som sagt väldigt användbara för olika produkter i framväxande 
smarta energisystem, mycket tack vare sitt höga energiinnehåll. Dagens litiumbatterier 
är dock behäftade med en rad resurs- och miljömässiga problem. Exempelvis är de 
kommersiellt brytbara litiumresurserna i världen begränsade, och det är oklart om  
de kan uppfylla framtida behov. Dessutom är det mycket svårt att återvinna litium 
ur de oorganiska material som dagens batterier består av. Litiumbatterier innehåller 
också andra, än mer sällsynta material, som är svåra att ersätta och som kräver 
hög energiåtgång och giftiga kemikalier vid återvinning.28  
Processerna för att samla in och återvinna litiumjonbatterier skiljer sig mycket från 
det traditionella blybatteriet. Ett litiumjonbatteri är mycket brandfarligt och det finns 
därför lagkrav kopplat till transport av dessa, vilket gör att särskild hantering och 
speciella tillstånd krävs för att få transportera och hantera litiumjonbatterier.29 
 
 
24 http://www.idg.se/2.1085/1.649075/tesla-powerwall-batteri   
25 http://www.idg.se/2.1085/1.639231/tesla-batterier?queryText=powerwall   
26 http://energisparnytt.eon.se/sa-funkar-det/sa-kan-energilagring-i-hemmen-forandra-varlden/   
27 http://www.di.se/artiklar/2015/3/26/genomskinliga-solceller-andrar-spelplanen/   
28 http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=3706&typ=artikel&area=2&lang=sv   
29 http://nordiccoin.se/2015/10/02/atervinning-eller-destruktion-av-litiumbatterier/  
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Den samlade processen runt återvinning av litiumjonbatterier är i dagsläget för dyr 
för att kunna räkna hem. Ett hinder för återvinning av litiumjonbatterier är även att 
insamlingen av dessa batterier är bristfällig. Människor tenderar att spara sina  
gamla telefoner och datorer istället för att lämna in dem för återvinning. Utvecklade 

processer kan dock göra att återvinning av litiumjonbatterier blir lönsamt i framtiden.30  
Återvinning av batterier kommer att bli en stor fråga inom en snar framtid. I 
dagens samhälle där kommuner, företag och konsumenter ställer allt högre krav 
gällande hållbarhetsfrågor så kommer behovet av att kunna återvinna batterier 
öka kraftigt, och med det även investeringsviljan för omställning till nya, smarta 
och gröna lösningar. Till detta kommer förstås att en rad nya innovativa aktörer nu 
söker hitta dessa nya lösningar som sänker återvinningskostnader och öppnar 
upp enorma marknadsmöjligheter. 
 
Ett exempel inom återvinning är samarbetet mellan Nissan och elbolaget Eaton. 
Målet är att ta fram ett hållbart system för återanvändning av elbilsbatterier. 
Samarbetet kommer som en följd av FN:s klimatmöte i Paris 2015. Syftet med 
samarbetet är att lindra elbilbatteriers effekt på klimatet även långt efter bilens 
livslängd. Ambitionen är att Nissan och Eaton ska kombinera sin expertis beträffande 
litiumjonbatterier respektive kraftelektronik för att kunna lansera tillförlitlig och 
kostnadsmässigt konkurrenskraftig energilagring och styrteknik.31 
 
2.2.3 TEST AV BATTERIER 
 
En stor del av batteriutveckling handlar om att testa batterier – vilket krävs för 
kvalitetssäkring under strikta globala regelverk, men även allt mer för omställning till 
en kostnadseffektiv livscykel med lång cellhälsa och cirkulär hantering av celler och 
använda resurser. För litiumjonbatterier är en stor utmaning att få dem att fungera  
i kalla miljöer. Problemet med litiumjonbatteriers kortare livslängd i kyla är att 
exempelvis mobiltelefoner och elbilar, som ju drivs av litiumjonbatterier, även de får 
en kortare livslängd. 
 
Redan idag finns viss liknande testverksamhet i Norrbotten. Arctic Falls är delägare 
i den kombinerade skid- och däcktesttunnel som i maj 2016 invigdes på 
Lindbäcksstadion i Piteå. Arctic Falls har sedan tidigare världsledande däck- och 
biltestanläggningar i Älvsbyn och med tunneln öppnas möjligheter att förlänga  
säsongen i branschen, något som tidigare knappt varit möjligt på det norra 
halvklotet. Arctic Falls är en oberoende aktör gentemot bilindustrin och erbjuder 
främst möjligheten att testa bilar i ett kallt vinterklimat. Exempelvis har Tesla låtit 
testa sina bilar där.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Kristina Edström, 2016   
31 http://powerquality.eaton.com/Sverige/About-Us/News-Events/2015/SE-PR181215.asp   
32 http://www.arcticfalls.se/vehicle-testing/  
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2.2.4 FORSKNING OCH UTVECKLING KRING BATTERIPRODUKTION 
 
En akilleshäl med litiumbatterier är att är att batteriet kan råka ut för termisk rusning.. 
Det innebär att temperaturen stiger okontrollerat, vilket gör att elektrolyten riskerar att 
börja brinna. Kring detta har mycket forskning gjorts, och vid Ångström Advanced 
Battery Center vid Uppsala universitet har man utvecklat en fast elektrolyt. Om det 
användes i batterier så skulle det även öppna möjligheten att använda metalliskt 
litium till elektroderna, vilket skulle innebära högre batteriprestanda än med 
litiumjonbatterier. Elbilar är den produkt som ligger närmast till hands för användning 
av ett sådant batteri. I övrigt fokuserar forskningen på Ångström på att lyckas fasa ut 
farliga kemikalier från kretsloppet och ersätta med förnybara och återvinningsbara 
råvaror som ersättning för bland annat koppar och bly som ger stora 
koldioxidutsläpp. Exempelvis tog man 2014 fram ett litiumbatteri med kemikalier 
gjorda av tallkåda och alfalfagroddar. Energiinnehållet visade sig vara jämförbart 
med vanliga litiumjonbatterier, men det mest uppseendeväckande var att batteriets 
komponenter kunde återanvändas med nära 100 procent bevarad effekt.33  
Forskare vid KTH och Chalmers arbetar nu tillsammans med Swerea SICOMP med att 
utveckla strukturella batterier. Tanken är att batterierna förutom energilagrare även ska 
kunna fungera som en del av konstruktionen. Dubbelriktad vävd kolfiber kan fungera 
som elektrod för litiumjonbatterier. Kolfiber är därmed både ett väldigt bra material för 
kompositförstärkningar och även ett bra elektrodmaterial. Strukturella batterier skulle 
möjliggöra att elbilar använder delar av karossen som batterier eller  
att batteriet kan vara en integrerad del av mobiltelefoner, alltså att batteriet blir en del 
av konstruktionen. Då batteriet idag utgör en stor och tung del av många produkter så 
skulle en sådan utveckling kunna vara attraktiv, då det leder till lättare konstruktioner 
som därmed blir mer energieffektiva. Det finns dock en säkerhetsrisk i att inte skydda 
batteriet som man gör idag, vilket gör att det idag finns frågetecken kring strukturella 
batteriers användningsbarhet.34  
En viktig aspekt att ha i beaktning gällande forskning på batteriområdet är att det 
handlar om relativt långa tidshorisonter, 10-25 år, innan forskningsprojekt kan 
realiseras och bli kommersialiserade produkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 http://www.kemi.uu.se/research/structural-chemistry/aabc/   
34 https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/de-gor-batterier-av-kolfiber-1.480780  
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2.3. SAMMANFATTNING: EN TRÖGRÖRLIG 
INDUSTRI MED EN SNABB INNOVATIONS- 
OCH MARKNADSUTVECKLING 
 
Batterimarknaden är historiskt och traditionellt trögrörlig till sin karaktär. Vad 
som dock kan konstateras är att utvecklingen har varit och förväntas att vara 
explosionsartad framöver – med nya tekniska genomslag som förändrar  
värdekedjor i grunden samtidigt som användningsområden för batterier blir allt mer 
mångfasetterade. 
 
I skenet av detta öppnas möjligheter gällande fler marknader och inriktningar för 
batterier. Efterfrågan och behov inom såväl batteriproduktion, batteriåtervinning, 
testverksamhet samt forskning och utveckling finns här och nu, och kommer att öka 
inom en snar framtid. Flera nya och traditionella aktörer satsar stort. Frågan är vilken 
verksamhet som bäst lämpar sig för regionens förutsättningar – i faktiska termer och i 
marknadens ögon. 
 
Nästa kapitel beskriver en övergripande idéskiss för batteriverksamhet i regionen, 
baserat på den workshop som genomfördes i Luleå i maj 2016. 
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3. MÖJLIGHETER TILL BATTERI-

VERKSAMHET I NORRBOTTEN 
 

Detta kapitel beskriver arbetet i och kring en gemensam 
kartläggningsworkshop som genomfördes för att utreda 
förutsättningar och möjligheter inom batteriområdet i Norrbotten. 

 
För att utreda förutsättningarna för batteriverksamhet i regionen gjordes initialt en 
kartläggning av vilka aktörer som var relevanta och viktiga att aktivera i processen. 
Utifrån detta anordnades sedan en workshop med syfte att i stora drag fånga  
upp vilka styrkor, möjligheter och synergier som finns i regionen i anslutning till 
batterimarknaden. 

 
I workshopen deltog ledande representanter från Luleå Näringsliv, SSAB, Swerea 
MEFOS, Swerea SICOMP, DUROC Special Steel, Vattenfall, Test Site Sweden, 
Länsstyrelsen Norrbotten, Älvsbyns kommun, Luleå Tekniska Universitet samt 
ledande batteriexperter. Representation fanns följaktligen från såväl regionens 
industri, kommun, universitet samt från batteriområdet, vilket gav en förutsättning för 
en bred kartläggning av potentiella möjligheter. 

 
 

3.1 MÖJLIG BATTERIVERKSAMHET 
 

För respektive möjlighetsområde identifierades två huvudalternativ för verksamheten; 
 

• Locka ledande aktörer till regionen, likt Facebook, för att etablera 
batteriverksamhet  

 
• Starta upp lämplig verksamhet med interna krafter.  

 
Följer gör de möjligheter som ansågs vara mest relevanta för vidare analys. 

 
 
 

3.1.1 BATTERIPRODUKTION 
 

Den kraftiga utvecklingen, gällande främst litiumjonbatterier innebär att viss 
batteriproduktion förväntas att förläggas i Europa, närmare kunder och marknad. Det 
kan även finnas ett intresse bland producenter av produkter som kräver batterier att 
ha batteriproduktion i anslutning till sin övriga produktion. Att uppvakta ledande 
batteriproducenter eller leverantörer av exempelvis fordon är därför ett tänkbart 
affärscase. Andra tänkbara spår är att tillverka batterier för stationära stationära 
anläggningar för smarta nät och telecom samt för tyngre fordon, så som båtar, 
truckar och maskiner. 
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Denna trend syns redan idag. Exempel på det är Teslas Gigafactory och ryktena om 
att Volkswagen planerar att bygga en egen batterifabrik. Trenden som syns idag är 
alltså reverserad jämfört med när produktionen tidigare flyttade till Asien. 
 
Exempel på det är Teslas Gigafactory, Wolkswagens planer på att bygga en egen 
batterifabrik samt att de koreanska batteritillverkarna LG Chem och Samsung ska 
starta produktion i Polen respektive Ungern. Trenden som syns idag är alltså 
reverserad jämfört med när produktionen flyttade till Asien. 
 
I takt med att nya batterikrävande applikationer utvecklas så ökar behovet av 
applikationsanpassade batterier. En möjlighet är därför att satsa på att producera 
batterier till något särskilt användningsområde, exempelvis batterier till IoT-produkter 
eller till fasadelement i passiva hus. 
 
Ett annat spår för produktion skulle vara att börja producera strukturella batterier. I 
och med att det inte finns på marknaden idag så skulle en sådan satsning göra 
det möjligt att vara först ut på marknaden. 
 
Batteriproduktion skulle även kunna göras i kombination med exempelvis 
återvinning. På så sätt skulle batteridesign spela en stor roll, då produktion kunde 
göras med återvinning i åtanke. 
 
3.1.2 ÅTERVINNING 
 
När det gäller återvinning så är den stora frågan vilka batterier och batterimaterial som 
är och kommer att bli kommersiellt gångbara att återvinna. Men det kan även väntas 
allt högre krav i framtiden på vad som måste återvinnas, och det symboliska värdet 
kring återvinning blir också allt större. 
 
Ett tänkbart spår är som tidigare nämnts är att koppla samman återvinning med 
produktion för att på ett naturligt sätt kunna återföra hela batterier eller vissa ämnen 
tillbaka in i basproduktionen eller kunna återskapa vissa metaller. 
 
Ett möjligt case kopplat till återvinning är hanteringen av använda batterier som inte 
längre kan fylla sitt ursprungliga syfte. Genom att bedöma potentialen i använda 
batterier skulle en tänkbar affär kunna finnas i att hela eller delar av batterierna kan 
användas igen, men till något annat än det tidigare användningsområdet, och  
därmed säljas vidare. På så sätt skulle inte alla använda batterier behöva gå direkt 
till återvinning. I anslutning till ett sådant återvinningscase skulle livscykelanalyser av 
batterier kunna göras, för att kunna påvisa vilka utsläpp och kostnader som batterier 
står för. 
 
En tänkbar samarbetspartner gällande återvinning är Iso Logistics. 
 
 
3.1.3 TESTVERKSAMHET 
 
Litiumjonbatterier har ju sin svaghet i kalla klimat och test av bilar görs redan 
i regionen. Men fortfarande fungerar inte elbilar som de ska vid riktigt kalla  
temperaturer, utan batteritiden förkortas markant. Strukturen för att testa elbilar och 
relationen med bilföretag finns redan i regionen. Det handlar om att sälja in ett case 
där man konstaterar att det inte är hållbart att elbilar inte fungerar optimalt för de som 
bor i kalla klimat. Det blir på så sätt en integrations- och samhällsfråga. 
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Ett annat möjligt spår för testverksamhet är att skapa test av ”batterisamhället”, alltså 
att man skapar batteribyar som demonstratorer. Kring detta borde finnas en stor 
statlig efterfrågan. 
 
Det skulle även vara möjligt att starta testverksamhet i anslutning till datacenter eller 
att kombinera testverksamhet med forsknings- och utvecklingsprojekt. 
 
En styrka som testverksamhet har i sammanhanget är att det är relativt lättillgängligt 
och genomförbart på kortare perspektiv. På så sätt skulle det fungera väl som ett 
instegs- och relationsskapande projekt. 
 
3.1.4 F & U 
 
Då batteriers livscykler liksom energinät väntas ställas om till cirkulära och hållbara 
system kommer en uppsjö med nya tekniker och marknadslösningar som underbygger 
ett sådant system växa fram – även om det i dagsläget är svårt att veta vilka tekniker 
och forskningsområden som kommer att växa sig starka. Detta är dock ett bra 
medskick för vidare analys och trycktest mot marknaden. 
 
Batteriforskning med fokus på material, kanske främst kopplat till kyla, skulle kunna 
drivas kopplat till LTU. En möjlighet är även att göra det i samarbete med någon 
produktionspartner. Det finns även potential i att använda sig av den metallurgiska 
kunskapen som finns i regionen, genom aktörer såsom Boliden och LKAB. 
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3.2 POTENTIELLA SYNERGIER PÅ 
KORT OCH LÅNG SIKT 
 
En del i kartläggningen av regionens möjligheter inom batteriområdet var att redogöra 
för vilka styrkor regionen och Luleå Näringsliv har. Workshopens deltagare landade i 
följande huvudsakliga styrkor att ta fasta på vid utvecklingen av batteriverksamhet: 

 
 
 
• Erfarenhet och symboliskt värde 

genom etableringen av Facebook  
 
• Forskning: råmaterial, 

forskningscenter, forskningsanslag  
 
• Stora industriella aktörer som ligger 

nära branschen: LKAB, SSAB, 
Boliden, SCA  

 
• Material- och energistyrkorna liksom 

processkunskapen hos LTU  
 
• Gröna kemikalier som biprodukt 

från industri  
 
• Kallt klimat  
 
• Geostabilitet  
 
• Tillgångar till mark och vatten  

 
 
 
• Energi och råvaror: gröna, 

förnybara och billiga  
 
• Testverksamhet: goda relationer 

genom bilindustrin  
 
• Politiska kontakter genom 

Facebook och lokalt politiskt stöd  
 
• Swereas batterisatsningar  
 
• ISO Logistics  
 
• Närvaro av två av 

statens forskningsinstitut  
 
• Infrastruktur: Tåg, flyg och hamn  
 
• Grön profil. Rätt i tiden just nu med 

tanke på hållbarhetstänk, cirkulära 
ekonomin etc.  

 
 
 

Som absoluta spetsar anses: 
 
Processtyrkorna i stort och smått: Kunskapen att bygga upp industrier 
ur ett tekniskt, samordningsmässigt och värdekedjeperspektiv, inte 
minst inom råvaruintensiv industri, ger konkurrensfördelar och tryggar 
investerare. 
 
Attityd och vilja: Möjligt att samla aktörer och skapa engagemang – med 
starka historiska bevis. 
 
Facebook: En möjlighet att rida på denna framgångsvåg som alltjämt 
pågår. Påvisar regionens styrka och skapar access till storsatsande 
aktörer. 
 
Möjligheten att göra något unikt och rätt: Att med kunskap, erfarenhet 
och bred uppslutning kunna göra 100 % rätt: grönt, kostnadseffektivt, 
forskning, infrastruktur. 
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4. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR NORRA SVERIGE 
 
 
 
 

Det kan konstateras att det finns enorma möjligheter inom batterimarknaden i den 
snara framtiden, att Norrbotten har visat en god förmåga tidigare av att etablera ny 
verksamhet inom nya branscher, samt att regionen skulle dra stora synergieffekter 
och positiva värden utav en ny regional industrietablering kopplat till styrkor såsom 
energi, system, material och högteknologi – det vill säga den moderna batteriindustrin. 

 
Förutsättningarna för satsningar inom just batterier är väldigt goda i regionen och det 
finns flera tänkbara case gällande såväl produktion, återvinning, testverksamhet som 
forskning och utveckling. 

 
För detta gäller dels att analysera scenarion, men även att redan i ett tidigt skede 
visa sitt intresse gentemot globala marknadsaktörer. Detta för att i symbios med 
marknaden utröna en vinnande etableringsstrategi för regionen – i linje och i 
framkant med marknadens utveckling och så kallade disruptive innovations. 

 
Här kan konstateras – från analys, workshop och tidigare framgångar – att påvisat 
mod och snabba processer i nära samarbete mellan parter – ger en klar 
konkurrensfördel när företag ska välja etableringsort för ny verksamhet, som är 
viktigare än grundläggande etablerings- och produktionskostnad. 

 
 

United Minds 
 
 
 
 
 
 
 

”Jag ser en stor potential för batteriverksamhet i regionen. Det 
alternativ som känns mest lockande är att attrahera någon av de 
stora producenterna - produktion kopplad till återvinning. Då tas 
det internationella intresse som redan väckts för regionen tillvara. 
Det vore även intressant att starta världens första (?) fabrik av 
strukturella batterier. En fördjupad plan behövs inför nästa steg. 
Luleåregionen går en spännande framtid till mötes oavsett vägval.” 

 
Helena Berg  
Batteriexpert, Libergreen 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-11-21

 
2016/1491-3.5.1.4

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om ändring av 
projektägarskap gällande RFSL Luleå och norra 
Norrbottens län
Ärendenr 2016/1491-3.5.1.4

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna RFSL Luleå och norra 
Norrbottens län som projektägare och godkänna överflyttning av 
arbetsgivaransvaret för projektledarna från riksförbundet RFSL till 
lokalföreningen RFSL Luleå och norra Norrbottens län.

Sammanfattning av ärendet
Riksförbundet RFSL och lokalföreningen RFLS Luleå och Norrbottens län 
ansöker om att flytta projektägarskapet från riksförbundet RFSL till 
lokalföreningen Luleå och norra Norrbottens län. Genom denna justering 
möjliggörs ett effektivare och bättre arbete lokalt i Luleå och att den kapacitet 
som byggts upp nyttjas på ett korrekt sätt.
Förändringar som då blir möjliga:

• Tydligt ägandeskap över såväl nuvarande verksamhet som 
utvecklingsarbete

• Samlat verksamhetsansvar och arbetsledning i en organisation
• Tydligare, effektivare och verksamhetsnära arbetsledning
• Tydligare formella kontaktvägar
• Resurser frigörs för viss arvodering av ordförande

Luleå kommun finansierar projektet med 600 tkr per år under treårsperioden 
2015-2017. Bodens kommun satsar 400 tkr per år under samma period.

Tillväxtkontoret konstaterar att Luleå kommun redan i beslutet om 
finansiering av projektperioden 2015-2017 beslutar att finansieringen ska gå 
till RFSL Luleå och norra Norrbottens län. Det som enligt ansökan om 
finansiering av RFSL Luleå och norra Norrbottens län 2015-2017 ska ligga kvar 
på riksförbundet är arbetsgivaransvaret för projektledarna. Att så var fallet 
var viktigt för Luleå kommun under etablerandet av projektet RFSL Luleå och 
norra Norrbottens län. Tillväxtkontoret håller med sökande om att det nu 
finns fördelar att flytta arbetsgivaransvaret till lokalföreningen. 
Tillväxtkontoret föreslår därför att godkänna önskemålet om att flytta 
arbetsgivaransvaret till lokalföreningen RFSL Luleå och norra Norrbottens 
län.
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2016-11-21

 
2016/1491-3.5.1.4

Håkan Wiklund

Beslutsunderlag
Ansökan om ändrat projektägarskap, bilaga

Håkan Wiklund
Tillväxtstrateg

Beslutet skickas till
RFSL Luleå och norra Norrbottens län
Tillväxtkontoret

130



Luleå och norra Norrbottens län

Förfrågan om en tydligare lokal kraft 
 
Genom detta gör vi en förfrågan om förutsättningar för en starkare, livskraftigare och 
långsiktigare verksamhet i Luleå. Det vi efterfrågar är att Luleå kommuns beslut justeras i 
formuleringen så att samarbetet formellt är mellan RFSL Luleå och norra Norrbottens län och 
Luleå kommun. Vi ser att vi med denna justering möjliggör ett effektivare och bättre arbete lokalt 
i Luleå och att den kapacitet som vi byggt upp nyttjas på ett korrekt sätt.  
 
Förändringar som då blir möjliga: 

• Tydligt ägandeskap över såväl nuvarande verksamhet som utvecklingsarbete 
• Samlat verksamhetsansvar och arbetsledning i en organisation 
• Tydligare, effektivare och verksamhetsnära arbetsledning  
• Tydligare formella kontaktvägar 
• Resurser frigörs för viss arvodering av ordförande  

 
Helena Carlsson, Ordförande RFSL Luleå och norra Norrbottens län 
Fredrik Nilsson, Medlemschef RFSL 
 
Bakgrund 
RFSL Luleå och norra Norrbottens län grundades av ett antal medlemmar hösten 2011. Luleå 
kommun var då en viktig aktör som såväl som avdelning och förbund såg att ett riktat arbete med 
hbtq-frågor saknades i Luleå och regionen. Luleå kommun inledde en satsning genom ett 
samarbete med RFSL som möjliggjorde ett aktivt arbete med anställd personal, där RFSL 
förbundet agerade såväl projektägare som arbetsgivare och svarade för arbetsledningen. 
 
Sedan 2011 har Luleå sprakat i regnbågens färger genom Luleå Pride, Regnbågsdagen, olika 
medlemsaktiviteter som har skapat mötesplatser för hbtq-personer, samarbeten med flera 
organisationer, manifestationer, tillväxt hos andra hbtq-aktörer i länet, föreläsningar, utbildningar, 
hbtq-certifieringar, skolinformationer, synliggörande av hbtq-frågor lokalt och nationellt.  
 
Under den första projektperioden mellan november 2011 och november 2014 fanns RFSL 
förbundet med som en tydlig samarbetspartner. Under denna period växte och utvecklades 
lokalföreningen RFSL Luleå och norra Norrbottens län. När så ansökan om fortsatt samarbete 
med Luleå kommun på ytterligare en treårsperiod lämnades in var avsändaren RFSL Luleå och 
norra Norrbottens län. Lokalföreningen valde att stå som avsändare för ansökan av flera 
anledningar, men främst för att öka den lokala kraften och möjligheten till en tydligare 
lokalförankring och förbättring i användandet av resurser. Lokalföreningen jobbar aktivt med att 
få fler aktiva medlemmar och konsekvent med kompetensutveckling för de som är, eller är på väg 
att bli, aktiva inom föreningen. Genom detta byggs en hållbar organisation där kvalitén säkerställs 
i utförandet på varje position. I samband med kompetensutveckling kommer lokalföreningen 
även fortsättningsvis att samarbeta tätt med RFSL förbundet. 
 
Det som avdelningen gör är att tydligare ta tillvara tankar och idéer hos medlemmar i 
lokalföreningen och därmed möjliggöra att Luleås invånare får ett bättre och utökat samarbete. 
Det blir en ökad direktkontakt mellan avdelning och anställda och de engagerade i 
lokalavdelningen blir själva involverade i det arbete som utförs. Vidare får föreningen ett starkare 
och mer lokalt förankrat nätverk som ökar långsiktigheten i arbetet.  
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Maarit Enbuske 2016-11-17

2016/149-04

Förslag till Intern kontrollplan för 
Arbetsmarknadsförvaltningen 2017. 
Ärendenr 2016/149-04 

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Arbetsmarknadsförvaltningens 
intern kontrollplan för 2017.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga förvaltningar gör årligen en intern kontrollplan som skall godkännas 
av nämnd. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har för 2017 valt följande kontrollmoment 
utifrån riskanalys samt rådande förhållanden.

Vårdplaner och genomförandeplaner. Förvaltningen har utarbetade rutiner, 
men det finns fortsatt behov av att kontrollera att de genomförs på ett 
ändamålsenligt sätt för samtliga ensamkommande barn.
Kontroll av avvikelsehantering på boenden för ensamkommande barn. 
Förvaltningen har utarbetade rutiner, men de kan ha blivit inaktuella. 
Översyn behöver göras om rutinerna är användbara samt om de följs. 
SFI-plats enligt lagkrav är ett angeläget kontrollmoment 2017 då det 
förväntas en kraftig ökning av antalet SFI-elever. Samtidigt finns det 
svårigheter att rekrytera lärare i svenska som andra språk varför risk kan 
föreligga att inte studieplats kan erbjudas inom lagstadgad tid.
Uppföljning och utvärdering av upphandlade utbildningar utgör en stor del 
av bruttokostnaden inom Vuxenutbildningen. Kontrollen genomförs utifrån 
att det är av vikt att utforma rutiner för att kontrollera att externa 
utbildningsanordnare följer lagstiftning, samt levererar utbildning utifrån 
överenskomna kvalitetsaspekter och avtal.
Dokumenterade avslutsamtal: Samtliga deltagare i arbetsträning och 
jobbträning skall enligt rutin garanteras dokumenterade avslutssamtal för att 
påvisa resultat och effekt av de insatser och den planering de tagit del av i 
Jobbprocessen.
Intyg till deltagare vid avslut: För att säkerställa jobbprocessens kvalitet och 
resultatet av deltagarens lärande införs rutin så att samtliga deltagare får ett 
intyg på inhämtade kunskaper och färdigheter efter fullföljd anvisning på 
Arbetsmarknadsavdelningen.
Försenade betalningar: 
Fortsatt kontinuerlig kontroll för att säkerställa att rutinerna för 
fakturahantering fungerar tillfredsställande.
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)
Arbetsmarknadsförvaltningen Ärendenr
Maarit Enbuske 2016-11-17

2016/149-04

Fördjupade jämställdhetsanalyser för jämställd service: Utifrån 
kommunstyrelsen kontrollmoment 2016 kring jämställdhetsanalyser har det 
visat på behov fortsatt analys samt av utvecklande av rutiner för att ge 
jämställd service till brukare.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Intern kontrollplan för Arbetsmarknadsförvaltningen 2017
Bilaga 2 Bruttolista internkontrollmoment för Arbetsmarknadsförvaltningen.

Ansvarig
Maarit Enbuske
Förvaltningschef,
Arbetsmarknadsförvaltningen
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Intern kontrollplan - 2017 
(Arbetsmarknadsförvaltning)
Kontrollområde  Kontrollmoment   Sannolikhet Konsekvens Riskvärde

Samordning Vårdplaner 
genomförandeplaner 
ensamkommande 
barn

Kontroll 
av alla

Två 
gånger/år

3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Ändamålsenlig 
verksamhet

Kontroll av rutiner 
kring 
avvikelsehantering 
på boendena för 
ensamkommande 
barn

Kontroll 
av alla

Tre 
gånger/år

4. Sannolik 3. Kännbar 12

Ändamålsenlig 
verksamhet

Intyg till alla 
deltagare vid avslut

Stickprov Två 
gånger/år

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Ändamålsenlig 
verksamhet

SFI-plats enligt 
lagkrav

Kontroll 
av alla

Två 
gånger/år

4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Ändamålsenlig 
verksamhet

Uppföljning och 
utvärdering av 
upphandlade 
utbildningar

Kontroll 
av alla

Två 
gånger/år

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Ändamålsenlig 
verksamhet

Dokumenterade 
avslutsamtal

Enkät Två 
gånger/år

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Jämställdhet Fördjupade 
jämställdhetsanalyser 
för jämställd service

Kontroll 
av alla

En 
gång/år

3. Möjlig 3. Kännbar 9

Övrigt Försenade 
betalningar

Stickprov Tre 
gånger/år

4. Sannolik 3. Kännbar 12

Dessa kontrollmoment har utpekats av Arbetsmarknadsförvaltningen som särskilt angelägna att följa 
upp under 2017 utifrån riskvärde samt rådande omständigheter som redogörs nedan.

Vårdplaner och genomförandeplaner har utarbetade rutiner men det finns fortsatt behov av att 
kontrollera att de genomförs på ett ändamålsenligt sätt för samtliga ensamkommande barn.

Kontroll av avvikelsehantering på boenden för ensamkommande barn har utarbetade rutiner men de 
kan ha blivit inaktuella och behöver översyn samt uppföljning och kontroll kommer att behövas så att 
de nya rutinerna följs.

SFI-plats enligt lagkrav är ett angeläget kontrollmoment 2017 då det förväntas en kraftig ökning av 
antalet SFI-elever samtidigt som det finns svårigheter att rekrytera lärare i svenska som andra språk 
varför risk kan föreligga att inte studieplats kan erbjudas inom lagstadgad tid.
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Uppföljning och utvärdering av upphandlade utbildningar, som inom Vuxenutbildningen utgör en 
stor del av bruttokostnaden, genomförs utifrån att det är av vikt att utforma rutiner för att kontrollera 
att externa utbildningsanordnare följer lagstiftning, samt levererar utbildning utifrån överenskomna 
kvalitetsaspekter och avtal.

Dokumenterade avslutsamtal: Samtliga deltagare i arbetsträning och jobbträning skall enligt ny rutin 
garanteras dokumenterade avslutssamtal där nästa steg tydligt framgår för att påvisa resultat och effekt 
av de insatser och den planering de tagit del av i Jobbprocessen.

Intyg till deltagare vid avslut: För att säkerställa jobbprocessens kvalitet och resultatet av 
deltagarens lärande införs rutin så att samtliga deltagare får ett intyg på inhämtade kunskaper och 
färdigheter efter fullföljd anvisning på Arbetsmarknadsavdelningen.

Försenade betalningar: Fortsatt kontinuerlig kontroll för att säkerställa att rutinerna för 
fakturahantering fungerar tillfredsställande

Fördjupade jämställdhetsanalyser för jämställd service: Utifrån kommunstyrelsen kontrollmoment 
2016 kring jämställdhetsanalyser har det visat på behov fortsatt analys samt  av utvecklande av rutiner 
för att ge jämställd service till brukare.
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Planera Intern kontroll 2017 - 2017 (Arbetsmarknadsförvaltning)
 Kontrollområde Statu

s
Kontrollmoment Lokalt 

Ansvarig
  Styrdok

ument
Sannolikhet Konsekven

s
Riskvärd
e

Beslut Perio
d

Arbetsgivarvarumärke Rutin för 
semesterhantering 
Beredskapsavtal 

Lars 
Sandströ
m

Tre 
gånger/
år

checklista 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepter
a risk

2017

Kostnadseffektivitet

Rutin för utbetalning av 
klädbidrag m.m. vid 
ankomst 
flyktingmottagning 

En 
gång/år

Ej bestämd 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Accepter
a risk

2017Otillbörliga förmåner

Rutin för hantering av 
rekvisitioner på boenden 

Magnus 
Johansso
n

En 
gång/år

Ej bestämd 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Accepter
a risk

2017

Arbetsmiljö Krishantering Ulrika 
Hagströ
m

En 
gång/år

Kontroll av alla 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hantera 
risk

2017

Demokrati/Delaktighet Rutin för 
besvärshänvisning vid 
myndighetsutövning 

Birgitta 
Nilsson

En 
gång/år

Ej bestämd 2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6 Accepter
a risk

2017

Tillgänglighet Kontroll av Diarium En 
gång/år

Stickprov 2. Mindre 
sannolik

2. Lindrig 4 Accepter
a risk

2017

Upphandling/Inköp/Av
tal

Rutiner för köptorhet Ulrika 
Hagströ
m

Tre 
gånger/
år

Stickprov 4. Sannolik 2. Lindrig 8 Accepter
a risk

2017

Miljö

Kompetensförsörjning

Samordning Vårdplaner 
genomförandeplaner 
ensamkommande barn 

Magnus 
Johansso
n, Åsa 
Koski

Två 
gånger/
år

Kontroll av alla 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 Hantera 
risk

2017

Synpunktshantering Kontrollera hantering 
uppföljning av klagomål 
inkommna på 

Ulrika 
Hagströ
m, Britt 

Två 
gånger/

Kontroll av alla
Djupintervju 

1. Osannolik 2. Lindrig 2 Accepter
a risk

2017

136



 Kontrollområde Statu
s

Kontrollmoment Lokalt 
Ansvarig

  Styrdok
ument

Sannolikhet Konsekven
s

Riskvärd
e

Beslut Perio
d

externwebben Stillborg år

Varumärke

Värdegrund

Säkerställa att registrering 
sker enligt gällande regler 

Ulrika 
Hagströ
m

Två 
gånger/
år

Stickprov 2017

Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas 

Ulrika 
Hagströ
m, Vera 
Westerlu
nd

Tre 
gånger/
år

Stickprov 2. Mindre 
sannolik

2. Lindrig 4 Accepter
a risk

2017

Kontroll av rutiner kring 
avvikelsehantering på 
boendena för 
ensamkommande barn 

Åsa 
Koski

Tre 
gånger/
år

Kontroll av alla 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Hantera 
risk

2017

Kontroll av individuella 
studieplaner på 
vuxenutbildningen 

Birgitta 
Nilsson

Två 
gånger/
år

Stickprov 3. Möjlig 4. Allvarlig 12 2017

Treserva-Journalhantering 
enligt sekretessregler samt 
rutin 

En 
gång/år

Ej bestämd 2. Mindre 
sannolik

4. Allvarlig 8 Accepter
a risk

2017

Intyg till alla deltagare vid 
avslut 

Lars 
Sandströ
m

Två 
gånger/
år

Stickprov 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera 
risk

2017

Rutin för kontroll av 
avbrottsorsaker samt 
åtgärder 

Birgitta 
Nilsson

En 
gång/år

Ej bestämd 2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6 Accepter
a risk

2017

SFI-plats enligt lagkrav Birgitta 
Nilsson

Två 
gånger/
år

Kontroll av alla 4. Sannolik 4. Allvarlig 16 Hantera 
risk

2017

Ändamålsenlig 
verksamhet

Uppföljning och 
utvärdering av 
upphandlade utbildningar 

Birgitta 
Nilsson

Två 
gånger/
år

Kontroll av alla 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera 
risk

2017

137



 Kontrollområde Statu
s

Kontrollmoment Lokalt 
Ansvarig

  Styrdok
ument

Sannolikhet Konsekven
s

Riskvärd
e

Beslut Perio
d

Dokumenterade 
avslutsamtal 

Lars 
Sandströ
m

Två 
gånger/
år

Enkät 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera 
risk

2017

Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser görs 
utifrån könsuppdelad 
statistik 

Vera 
Westerlu
nd

En 
gång/år

Kontroll av alla Strategi 
för 
jämställ
dhetsint
egrerin
g 
(CEMR
)

2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6 Accepter
a risk

2017Jämställdhet

Fördjupade 
jämställdhetsanalyser för 
jämställd service 

En 
gång/år

Kontroll av alla 3. Möjlig 3. Kännbar 9 Hantera 
risk

2017

Försenade betalningar Ulrika 
Hagströ
m

Tre 
gånger/
år

Stickprov 4. Sannolik 3. Kännbar 12 Hantera 
risk

2017

Hälsokontroll vid ankomst En 
gång/år

Ej bestämd 2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6 Accepter
a risk

2017

Kontrollera rutiner kring 
återsökningar av bidrag 
från Migrationsverket. 

Ulrika 
Hagströ
m, 
Magnus 
Johansso
n

Tre 
gånger/
år

Stickprov 2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6 Accepter
a risk

2017

Rutiner för fritids- och 
klädbidrag 

En 
gång/år

Ej bestämd 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepter
a risk

2017

Rutin för bankning av 
kontanter 

Lars 
Sandströ
m

Tre 
gånger/
år

Stickprov 3. Möjlig 2. Lindrig 6 Accepter
a risk

2017

Övrigt

Kontroll att alla AF-bidrag 
återsöks 

Ulrika 
Hagströ
m

Tre 
gånger/
år

Kontroll av alla 2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6 Accepter
a risk

2017
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