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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

Kommunledningsförvaltningen

Förteckning av kurser och konferenser
Ärendenr 2015/453-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
Kommunakuten

Ämne
Inbjudan till seminarium. Ska kommuner fortsätta att
äga och driva idrottsanläggningar?
Stockholm 2015-06-09

Utvärderingsringen

Inbjudan till konferens med tema ”Unga”
Stockholm 2015-05-19

Arbetsmarknadsdepartementet

Gemensamma krafter – en dialog om den civila
sektorns roll för nyanländas etablering.
Stockholm 2015-05-08
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-03-26

§ 46
Medborgarförslag om röjning av sly på Mjölkudden,
Tunastigen och Notviken.
Ärendenr 2015/176-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att
1. bifalla medborgarförslaget, eftersom arbete redan pågår i förslagets
riktning
2. arbetet med slyröjningen ska påbörjas inom två år längs cykelvägen i
området.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-10-27 § 180 beslutat att överlämna
medborgarförslaget till stadsbyggnadsnämnden för beredning och
beslut.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta
att bifalla medborgarförslaget, eftersom arbete redan pågår i förslagets
riktning.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att arbetet med slyröjningen ska påbörjas inom två år längs cykelvägen
i området. Peter Bergström (M) reserverar sig mot arbetsutskottets
förslag till beslut.
Lilian Grahn föreslår i ett medborgarförslag 2014-09-14 att kommunen
ska röja sly vid cykelvägen som går längs vattnet vid Mjölkudden,
Tunastigen och Notviken.
En inventering av den kommunala naturmarkens skötselbehov är under
genomförande. Inventeringen genomförs under våren 2015 och skall leda till
att en lånsiktig skötselplan för kommunens naturmark upprättas. Kommunen
har påbörjat en inventering, där man bland annat inventerat naturmarkens
sociala värde i kombination med denna skötselplan kommer att bli ett
värdefullt beslutsunderlag för den fortsatta skötseln där olika åtgärder
kommer att utföras utifrån en kommande prioritering för tätortsnära
naturmarksområden i hela kommunen kopplat till ansvar för den kommunala
naturmarken.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-03-26

Vi kan inte i dagsläget exakt säga när åtgärder vid det förslagna området
kommer att utföras men vår förhoppning är att det kommer att ske inom en
nära framtid. Inför åtgärder kommer information att gå ut via kommunen
hemsida samt anslås på plats.

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om röjning av sly på Mjölkudden, Tunastigen och
Notviken (bilaga)
Tjänsteskrivelse 2015-02-23

Beslutet skickas till
Förslagsställare Lilian Grahn
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-03-26

§ 50
Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
Ärendenr 2015/581-30

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslå komunfullmäktige att fastställa avgifter för
upplåtelse av offentlig plats enligt bifogat förslag, med ändring av
torghandelstaxan som ska ligga oförändrad från föregående år – 100 kr/dag
och 1000 kr/mån.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att stadsbyggnadsnämnden föreslår
kommunfullmäktige fastställa avgifter för upplåtelse av offentlig plast enligt
bifogat förslag.
Arbetsutskottet föreslår att ärendet överlämnas för behandling i nämnden den
26 mars 2015.
Kommunen upplåter offentlig plats för en mängd olika ändamål. För en del av
dessa tas en avgift ut, som t ex för försäljning, reklam, byggetablering mm.
Taxan fastställdes senast av kommunfullmäktige, 2012-09-24, § 168.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår nu justering av taxan på några områden.
1. Affischpelare, affischtavlor, byggskyltar upplåts nu både som varaktiga
och tillfälliga. Varaktig upplåtelse bör inte göras genom markupplåtelse
enligt Ordningslagen då markupplåtelse inte bör vara längre än 1 år.
Istället bör avtal skrivas mellan Luleå kommun och sökande.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att avgiftsnivån för tillfälliga skyltar
sänks men även att taxan tydliggöras till att även omfatta byggskyltar.
2. Avgift för montrar och skyltvaror föreslår stadsbyggnadsförvaltningen
stryks då montrar inte förekommer och butiksägare har rätt att använda
ett utrymme utanför butiken för skyltning av varor.
3. Kommunens kostnad för uppsättning och nedtagning av banderoller täcks
inte av nuvarande taxa. Nivån föreslås anpassas till faktiska kostnader.
4. Kommunen upplåter offentlig plats för ett flertal marknader, som
sommarmarknad, vintermarknad, matmarknader m fl. Idag betalar den
som ta den allmänna marken i anspråk ingen ersättning för detta.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att en avgift införs för
marknader. För saluförsäljning på torgplats föreslås en mindre höjning av
avgiften.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-03-26

5. Taxan för byggetablering föreslås justeras. Taxan är oförändrad sedan 2003
samtidigt som upplåtelseformen ökat i omfattning.
Taxeområden
Område 1 - Upplåtelse inom ett område av den centrala delen av kommunen
begränsat av Skeppsbrogatan—Prästgatan—Södra hamn—Residensgatan.
Område 2 - Upplåtelse inom övriga detaljplanelagda områden i kommunen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-03-26

Avgiftsklass

Område 1
Gällande

Område 1
2015-10-01

Område 2
Gällande

Område 2
2015-10-01

Försäljningskiosk för
glass, korv

100
kr/dag

100 kr/dag

60 kr/dag

60 kr/dag

Julgransförsäljning

100
kr/dag

100 kr/dag

60 kr/dag

60 kr/dag

Uteservering

40 kr/m²
mån

40 kr/m² mån

20 kr/m²
mån

20 kr/m² mån

Övriga mindre
försäljningsplatser

100
kr/dag

100 kr/dag

60 kr/dag

60 kr/dag

1 000
kr/mån

600 kr/mån

1 000
kr/mån

500 kr/mån

1 200 kr/mån

2 000
kr/mån

1 000 kr/mån

3 000
kr/mån

1 700 kr/mån

3 000
kr/mån

1 500 kr/mån

Montrar, skyltvaror

200 kr/år

Utgår

200 kr/år

Utgår

Trottoarpratare

400 kr/år

400 kr/år

200 kr/år

400 kr/år

Banderoller

4 000
kr/vecka

Cirkus, tivoli

3 000
kr/dag

Försäljningsändamål

Annat kommersiellt
ändamål eller reklam

Affischpelare,
affischtavlor,
byggskyltar
Affischyta < 5 m2

Affischpelare,
2 000
affischtavlor,
kr/mån
byggskyltar
Affischyta mellan 5 m2
och 10 m2
Affischpelare,
affischtavlor,
byggskyltar
Affischyta >10 m2

1 styck
2 styck
3 styck

Marknader

6 000 kr/vecka
8 000 kr/vecka
10 000 kr/v
3 000 kr/dag

4 000
kr/vecka

3 000
kr/dag

100 kr/plats och
marknadstillfälle

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

6 000 kr/v
8 000 kr/v
8 000 kr/v
3 000 kr/dag

50 kr/plats och
marknadstillfälle

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-03-26

Övriga ändamål

Byggplatsetablering, upplag,
mm, gatumark

260 kr
påbörjad,
25
m²/mån

300 kr
påbörjad, 25
m²/mån

260 kr
300 kr
påbörjad, påbörjad, 25
25 m²/mån m²/mån

Byggplatsetablering, upplag mm, 130 kr
annan mark
påbörjad,
25
m²/mån

150 kr
påbörjad 25
m² per mån

130 kr
150 kr
påbörjad, påbörjad, 25
25 m²/mån m² per mån

25 kr/dag

25 kr/dag

25 kr/dag

Gültzauudden

2 500
kr/dag

2 500 kr/dag 2 500
kr/dag

2 500 kr/dag

Stadsparken

2 500
kr/dag

2 500 kr/dag 2 500
kr/dag

2 500 kr/dag

Tillfällig saluplats på torg

100
kr/dag

150 kr/dag

100 kr/dag

Fast saluplats på torg

1 000
kr/mån

1 500 kr/mån 500
kr/mån

Upphävande av parkeringsplatser

För varje p-plats som tas i
anspråk för byggverksamhet,
upplag, containrar, försäljning
och reklam

25 kr/dag

Grönytor, kommersiella
arrangemang

Torghandelstaxa

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

50 kr/dag

1 000
kr/mån

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2015-03-26

Sammanträdet
Avdelningschef för Drift & Underhåll föredrar ärendet.
Viveka Nordlund (FP) föreslår att torghandelstaxan förblir oförändrad, d v s
torghandelstaxan ska ligga kvar på tidigare 100 kr/dag och 1000 kr/mån.
Glenn Berggård (V) och Nils-Olov Lindfors (C) stödjer Viveka Nordlunds
förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till förvaltningens förslag
med ändringsförslag från Viveka Nordlund (FP) och finner att nämnden
beslutar bifalla förslaget med ändringen att torghandelstaxan förblir
oförändrad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-02-24

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2015-04-21

Kommunstyrelsen

Ny upphandling av kollektivtrafik till Hällbacken och
Bensbyn
Dnr 2015/477

Kommunledningsförvaltningen/Samhällsutvecklingskontorets förslag
till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att låta den Regionala kollektivtrafikmyndigheten i
Norrbotten genomföra ny upphandling av linje 223 Luleå – Hällbacken –
Bensbyn – Örarna – Brändön när det nuvarande avtalet löper ut 2016.

Sammanfattning av ärendet
En grundläggande princip Luleå kommun har är att busstrafik med LLT eller
Länstrafiken inte ska ha någon avgörande betydelse för trafikstandarden. Det är
resandebehovet som ska styra utbudet oavsett om det gäller tätort eller
landsbygd. Det innebär alltså inte automatiskt en utökad och trafik och billigare
resa om LLT börjar trafikera ett nytt område där Länstrafiken idag står för
kollektivtrafiken.
Idag trafikeras Bensbyn – Örarna - Brändön av Länstrafikens linje 223.
Turutbudet är i huvudsak anpassat till skolbarnens behov. Resandet utöver
skolbarn är mycket begränsat.
Denna linje passerar Luleås nya bostadsområde Hällbacken som bör få en bättre
trafik än vad linje 223 kan erbjuda idag. Att förlänga tätortstrafiken med LLT från
antingen Björkskatan eller Porsön innebär relativt stora kostnader.
Efter samråd mellan Luleå kommun, Luleå Lokaltrafik AB och Länstrafiken så
har parterna enats om att låta Länstrafikens linje 223 vara den busslinje som ska
försörja Hällbacken. Tanken är att öka turtätheten i två steg eftersom en ny
upphandling krävs för att utöka trafiken väsentligt utöver gällande
trafikeringsavtal. I första steget sker en viss utökning av antalet turer redan under
2015.
Från hösten 2016 bedömer vi att trafik med en turtäthet på en gång i timmen
större delen av dagen ska kunna påbörjas. Denna turtäthet avser vi också ska
gälla ända ut till Bensbyn. Med detta hoppas vi skapa en kollektivtrafik som kan
locka boende i Hällbacken och Bensbyn att i ökad utsträckning välja bussen som
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transportmedel. Ett ökat resande kan då också innebära att vi i framtiden kan
överväga en utökning av trafiken.
Enligt det finansieringsavtal som gäller för kollektivtrafik i Norrbotten ska Luleå
kommun stå för inomkommunal landsbygdstrafik. Det innebär att kommunen
bekostar linje 223 i sin helhet med kostnader respektive intäkter.
Nuvarande avtal med den entreprenör som utför trafiken på linjen går ut
sommaren 2016. För att ge utrymme för tätare trafik från hösten 2016 krävs att en
ny upphandling påbörjas under våren 2015.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Luleå kommun begär att den Regionala
kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten snarast påbörjar arbetet med en
upphandling som syftar till att skapa timmestrafik på sträckan Luleå – Bensbyn
via Hällbacken.

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingskontoret
Luleå Lokaltrafik AB
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Länstrafiken i Norrbotten
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2015-04-08

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om kollektivtrafik till Bensbyn och Persön
Dnr 2014.753-008

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontorets förslag
till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslagen.

Sammanfattning av ärendet
Lars Folkesson föreslår i ett medborgarförslag från 2014-09-22 att Luleå
Lokaltrafik AB förlänger turen som går till Björkskatan/Hällbacken med en
avgång i timmen hela vägen ut till Bensbyn.
Gunnel Nilsson föreslår i ett medborgarförslag från 2014-09-20 att LLT börjar
köra turer mellan Persön och Luleå.
Beskrivning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret och Luleå Lokaltrafik har följande kommentarer till
medborgarförslagen:
En grundläggande princip Luleå kommun har är att busstrafik med LLT eller
Länstrafiken inte ska ha någon avgörande betydelse för trafikstandarden. Det är
resandebehovet som ska styra utbudet oavsett om det gäller tätort eller
landsbygd. Det innebär alltså inte automatiskt en utökad och trafik och billigare
resa om LLT börjar trafikera ett nytt område där Länstrafiken idag står för
kollektivtrafiken.
Idag trafikeras Bensbyn av Länstrafikens linje 223. Turutbudet är i huvudsak
anpassat till skolbarnens behov. Resandet utöver skolbarn är mycket begränsat.
Naturligtvis delvis beroende på att turutbudet är begränsat som i sin tur kan
sägas bero på ett lågt resande över tiden. Vissa försök har gjorts med något fler
turer men det har inte ökat resandet.
LLT har trafik till Björkskatan och det finns idag inga planer på att förlänga den
ytterligare. Istället är det Länstrafikens linje 223 som föreslås
kollektivtrafikförsörja det nya bostadsområdet Hällbacken. Tanken är att öka
turtätheten i två steg eftersom en ny upphandling krävs för att utöka trafiken

17

väsentligt utöver gällande trafikeringsavtal. I första steget sker en viss utökning
av antalet turer redan under 2015.
Från hösten 2016 bedömer vi att trafik med en turtäthet på en gång i timmen
större delen av dagen ska kunna påbörjas. Denna turtäthet avser vi också ska
gälla ända ut till Bensbyn. Med detta hoppas vi skapa en kollektivtrafik som kan
locka boende i Hällbacken och Bensbyn att i ökad utsträckning välja bussen som
transportmedel. Ett ökat resande kan då också innebära att vi i framtiden kan
överväga en utökning av trafiken.
Persön ligger längs E4 och har relativt god turtäthet. Trafiken utgörs av
stomlinjer vilka Landstinget har finansieringsansvaret för. Länstrafiken ser idag
inget omedelbart behov av att utöka trafiken på sträckan förbi Persön.
Det finns inga planer för närvarande att utöka tätortstrafiken så långt ut på
landsbygden.

Anna Lindh Wikblad

Karl-Johan Gramner

Samhällsutvecklingschef

Vd Luleå Lokaltrafik

Beslutet skickas till
Lars Folkesson
Gunnel Nilsson
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
Luleå Lokaltrafik AB
Länstrafiken i Norrbotten
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Luleå kommun,
Kommunledningsförvaltningens kansli
971 85 Luleå

Medborgarförslag
Sedan drygt sju år tillbaka bor jag och min fru i Bensbyn, som kanske är den allra bästa platsen i Luleå Kommun.
Här finns allt, natur, skärgård, lugn, trevliga människor och en närhet till centrala Luleå.
Men det finns en detalj som vi inte har. En fungerande kollektivtrafik.
I dagsläget trafikerar Länstrafiken sträckan Bensbyn-Luleå med endast ett fåtal turer per dag. Under lördagen
går en tur från Bensbyn. Sedan är det stopp. För att vi ska kunna bo kvar i Bensbyn måste jag och min fru ha
varsin bil eftersom vi jobbar på olika tider.
Jag tänkte ge ett litet exempel på hur det fungerar om jag och min fru vill åka in till Luleå en lördagskväll för att
äta, gå på teater eller ta en sen bio.
* Vi tar ena bilen in till Luleå och parkerar den.
* Vi tar taxi hem på kvällen/natten
* Dagen efter kör vi in med vår andra bil för att hämta hem vår första bil.
* Sedan åker vi med två bilar hem till Bensbyn igen.
Lite snabb överslagsräkning berättar att vi, för att kunna ta tillvara på mat- eller kulturutbudet i Luleå, tvingas
betala ungefär 400 kronor för taxi, parkering och bensin. VI tvingas dessutom köra totalt nästa 40 kilometer
med två bilar. Allt detta för att kunna tillbringa ett par timmar i stan.
På sikt känns det ohållbart, både ekonomiskt och ur ren miljösynpunkt. Flera av våra grannar och bekanta i byn
upplever samma logistiska problem när det har tänkt göra samma sak en helg.
Jag vet att frågan om utökad kollektivtrafik har varit uppe för diskussion tidigare, men då har frågan bordlagts
eller skjutits på framtiden. En av de tidigare synpunkterna har varit att det inte finns underlag för en utökad
kollektivtrafik till Bensbyn, och att det inte är ekonomiskt hållbart.
Jag kan till viss del förstå de resonemangen, samtidigt är det väl kommunens uppgift att tillhandahålla en så bra
service som möjligt till sina invånare.
Det känns ju dessutom extra aktuellt med tanke på den nya detaljplanen för Bensbyn.
Mitt förslag är att Luleå Lokaltrafik förlänger turen som går till Björkskatan/Hällbacken med en avgång i timmen
som går hela vägen ut till Bensbyn.
Skulle sedan underlaget och intresset öka är det ju tämligen enkelt att utöka med två turer i timmen.
Jag är helt övertygad att en sådan lösning skulle ha en positiv inverkan på så väl kommuninvånarna som bor i
Bensbyn, för miljön och för hela Luleå Kommun.

________________________________
Lars Folkesson
Såguddsvägen 32
97561 Luleå
070-5493249
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2015-04-08

1 (2)
Ärendenr
2015/465-217

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med
omland
Ärendenr 2015/465-217

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontors förslag
till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag
att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag utarbeta en
utvecklingsplan för Råneå med omland i enlighet med bifogad
uppdragsbeskrivning.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningens samhällsutvecklingskontor och tillväxtkontor har fått i
uppdrag att ta fram en uppdragsbeskrivning för arbete med en
utvecklingsplan Råneå med omland. Arbetet har genomförts i bred
samverkan med olika kommunala förvaltningar samt Lulebo.
I översiktsplanen anges att utvecklingsplaner ska tas fram för stadsdelar,
samlande byar och stadsnära byar. En utvecklingsplan ska göra innehållet i
översiktsplanen tydligare. Utvecklingsplanen ska också vara vägledande för
användingen av mark och vatten. Det innebär att varje ny utvecklingsplan
ersätter en områdesrekommendation.
I Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland har
avgränsningar, förslag till organisation samt tidsplan tagits fram.
Områdesrekommendationerna från översiktsplanen har kompletterats med
verktyget HåBy, hållbar by, för att säkerställa koppling till översiktsplanen
samt att alla hållbarhetsdelar tas tillvara dvs ekologisk, ekonomisk och social.
Organisation som föreslås:
Uppdragsgivare/projektägare: Kommunstyrelsen/kommundirektören
Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp
Projektledare: Utses av samhällsutvecklingskontorets chef
Projektgrupp: projektledare och delprojektledare
Delprojekt 1 – bostäder mm delprojektledare Stadsbyggnadsförvaltningen
Delprojekt 2 – hälsa, arbete mm delprojektledare Barn- och
utbildningsförvaltningen
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Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad
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2015/465-217

Delprojekt 3 – utvecklings av Råneå älvdal, särskilda utvecklingsområden i
omlandet mm delprojektledare Tillväxtkontoret
Geografiskt omfattar utvecklingsplanen:
 Den samlande byn som avgränsas som Råneå tätort
 Råneås omland
Definition enligt översiktsplanen ”Råneå är kommunens näst största tätort och
samlar hela norra kommundelen. Råneå ska fungera självständigt med samma
mångfald och utbud som stadsdelarna inom stadsbygden. Råneå ska också ha
bra kollektivtrafik till stadsbygden och goda förbindelser till omgivande
byar.”
Råneå fungera som en samlande by som innebär att det ska finnas utrymme
för service, mötesplatser och blandade boendeformer. Samhällsservice som
förskola, skola och kollektivtrafik ska finnas. Omkringliggande byar ska ha
goda förbindelser för att kunna ta del av de samlande byarnas service.

Beslutsunderlag
Rapport Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Råneå med omland.

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar och bolag.
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Råneå med omland
1

23

2
24

Innehåll
Inledning									5
Bakgrund & syfte									

5

Barn och unga								6
Behov av kvalitetshöjning							6
Visst behov av kvalitetshöjning							6

Mötesplatser								6
Visst behov av kvalitetshöjning							7

Demokrati									

7

Visst behov av kvalitetshöjning							7

Speciella värden							7
Visst behov av kvalitetshöjning							7

Arbete, hälsa och trygghet				

9

Behov av kvalitetshöjning							9
Visst behov av kvalitetshöjning							9

Bostäder									9

Behov av kvalitetshöjning							9
Visst behov av kvalitetshöjning							10

Resor										10
Behov av kvalitetshöjning							10
Visst behov av kvalitetshöjning							10

Energi, klimat och resurser				

11

Behov av kvalitetshöjning							11

Företag									11
Visst behov av kvalitetshöjning							12

Avgränsning för utvecklingsplan			

12

Frågor som utvecklingsplanen ska behandla				
12
Organisation för framtagande av utvecklingsplan Råneå			
13
Processtöd 										14
Tidplan										14
3
25

4
26

Inledning

Bakgrund och syfte

Riktningarna och programmen till Vision Luleå 2050 är kommunens
översiktsplan. Programmens grundläggande idé är att samhällsutvecklingen ska ske med ett helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar och
bolag ska arbeta samordnat för att så långt som möjligt styra samhället
för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. För att gå från
ord till handling ska utvecklingsplaner tas fram. Dessa ska bygga på historia, nutid och framtid och tas fram i samverkan med det civila samhället och andra viktiga aktörer.
Kommunledningens Tillväxtkontor och Samhällsutvecklingskontor
har fått i uppdrag att ta fram en inledande studie inklusive direktiv för
arbete med en utvecklingsplan för Råneå. Arbetet har letts av Jan Unga,
Tillväxtkontoret, Maria Strömgren och Barbro Müller, Samhällsutvecklingskontoret.
I framtagandet av utvecklingsplaner ska de områdesrekommendationer
som finns i översiktsplanen vidareutvecklas och konkretiseras. För att få
en bred och samlad bild av Råneå har dessutom ett bedömningsverktyg
använts för att bedöma kvaliteten av vissa indikatorer som är centrala
för arbete enligt översiktsplanen.
Verktyget heter HåBy som avser hållbar by, och HåSta som avser hållbar
stadsdel. Verktyget är framtaget speciellt för att säkerställa att utvecklingsarbete sker enligt översiktsplanen och därigenom för en hållbar utveckling. Stadsdelens eller byns starka och svaga kvaliteter bedöms och
används som underlag för fortsatt arbete. Verktyget innehåller indikatorer som är indelade i olika områden som kommer från programmen. De
är:
• Barn och unga
• Mötesplatser
• Demokrati
• Speciella värden,
• Arbete, hälsa och trygghet
• Bostäder
• Resor
• Energi klimat och resurser
• Företag
5
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Sammanställningen för Råneå utgår från ovanstående indelning.
HåByn genomfördes i bred samverkan med olika kommunala förvaltningar samt Lulebo. I HåByn har varje indikator en beskrivning av vad
som är hög respektive låg kvalitet. Det som för Råneå bedömdes som
hög kvalitet framgår i löpande text under respektive område. Låg kvalitet beskrivs nedan under rubriken ”Behov av kvalitetshöjning”. Kvalitet
som varken är hög eller låg redovisas under rubriken ”Visst behov av
kvalitetshöjning”.

Barn och unga

Det finns ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga i Råneå och
flera är gratis, bland annat Rånepoolen, fritidsgården och Mekverkstán.
Det kommer att finnas tillgång till Sportoteket där man kan låna sportutrusning gratis. Flera föreningar försöker att hålla nere medlemsavgifterna till en låg nivå. Det finns en F – år 9 skola i Råneå.

Behov av kvalitetshöjning

• Tonåringar som använder alkohol och eller tobak
• Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Eleverna vid Råneåskolan har under många år haft en hög andel alkohol- och tobakskonsumenter. Vid senaste mätningen 2013 så hade
andelen minskat, men ligger fortfarande högt i jämförelse med andra
områden i Luleå.
Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer är enligt beräkning 2012
precis på gränsen för låg kvalitet. Men bedömningen görs att det egentligen är betydligt fler eftersom asylsökande utan uppehållstillstånd och
fullständigt personnummer inte är med i beräkningarna.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Behörighet till gymnasiet
Även andel elever behöriga till gymnasiet visar på visst behov av kvalitetshöjning i Råneå. 2013/2014 var det 90,2 % av eleverna som var
behöriga till yrkesförberedande program och medel för kommunen var
93,3%.

Mötesplatser

Råneå är väl försett med mötesplatser. Det finns t.ex. Medborgarkontor,
bibliotek, kyrka och en tillgänglighetsanpassad lekplats i centrum. Stora
satsningar har gjorts på Råneå vad gäller mötesplatser under senare
år t.ex. nytt utomhusbad, ny fritidsgård och Mekverkstán. Det finns
även flera anläggningar för idrott och motion, elljus – och motionsspår,
6
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ridhus, utomhuspool, badhus, sporthall och idrottsplats. Ett förbättringsområde som kom fram under HåByn var att det kanske inte var så känt
av alla vilka lokaler som kunde hyras och var detta kan göras.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Hela och rena utomhusmiljöer
• Plats för lek och spel

Trygghetsundersökningen som gjordes 2012 visar på nedskräpning och
skadegörelse men känslan är att det blivit mindre nedskräpning sedan
undersökningen gjordes. Mekverkstán bidrar till positiv utveckling. Underhållet är något eftersatt t. ex efter Kärleksstigen och runt busstation.
Det finns en lekplats i centrum men ingen lekplats i Råneå för större
barn.

Demokrati

I Råneå finns en aktiv områdesgrupp som drivs av IFK Råneå. De föreningar som ingår i områdesgruppen är aktiva och många arrangemang
genomförs. För att nå ut till alla används anslagstavla, digitala medier
och en reklamtidning där information om aktiviteter ingår.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Valdeltagande
Det var något fler som röstade i kommunvalet och något färre som röstade i riksdagsvalet jämfört med medel för kommunen. 51,2% kvinnor
och 48,7% män av alla röstberättigade deltog i kommunvalet

Speciella värden

Råneälven har mycket högt naturvärde och är ett av Sveriges bästa
fiskevatten, inte minst det berömda kräftfisket. Närheten till havet är en
stor tillgång med bland annat ett fint havsbad. Närbelägna fina skogsområden finns med höga naturvärden. Det finns besöksmål och många
arrangemang som är välbesökta och av såväl råneåbor som boende från
andra delar av kommunen och andra kommuner. Nämnas kan kyrkstugor, Råneåpoolen, IFKs basketcup, fotbollscup, Råneå marknad, avslutningskonsert av sommarkyrkan, slalombacke, kräftfiske, skidtävlingen
Ranrännet och musikkvällar.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Kända besöksmål, personer och evenemang
Även om det finns många möjligheter när det gäller besöksmål och
arrangemang bedöms det finnas behov av kvalitetshöjning. Exempelvis kring
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Andholmen och samverkan med kringliggande byar.

Arbete, hälsa och trygghet

Vissa tider är det problem med bullernivån för några bostäder i Råneå
men det bedöms inte försämra kvaliteten.

Behov av kvalitetshöjning

• Vuxna i studier eller arbete
Arbetslösheten är hög i Råneå och ligger totalt på gränsen för det som
bedöms som låg kvalitet. Betydligt fler män än kvinnor är öppet arbetslösa eller i program, det gäller både åldersgruppen 18-64 år och i åldersgruppen 18-24 år. Dessutom finns asylsökande som inte ingår i statistiken. Detta gör att bedömningen blir låg kvalitet.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Upplevelse av god hälsa
• Upplevelse av trygghet
• Ohälsotal
• Fysiskt aktiva vuxna
Statistikuppgifter om självupplevd god hälsa, ohälsotal och fysisk aktivitet visar att alla ligger på gränsen till bedömningen låg kvalitet.
Ett index av trygghet som omfattar samtliga frågor i Trygghetsundersökningen visar att utvecklingen från 2009 till 2012 varit negativ för
Råneå. Det är det enda bostadsområde i kommunen som haft en negativ
utveckling, Råneå har sämst resultat av bostadsområdena i kommunen.
Vid diskussion i samband med att HåBy gjordes så framkom att det skett
förbättringar och resultatet kan bli mer positiv i kommande undersökningar. T.ex. har buskörningen minskat på senare tid.
Att arbeta eller studera påverkar hälsan i hög utsträckning. Den låga andelen vuxna i arbete eller studier gör att hela området arbete, hälsa och
trygghet bör bedömas som låg kvalitet.

Bostäder

Behov av kvalitetshöjning

• Blandning av äganderätter, lediga bostäder
Råneå har 85% småhus, 15% hyresrätter och inga bostadsrätter. Bostadsbrist råder. Det finns inga lediga bostäder varken småhus eller lägenheter. I Råneå finns några lediga tomter samt fyra färdiga detaljplaner för
utbyggnad. Tre av planerna finns på kommunägd mark och en på privatägd mark. Det finns kapacitet i VA-nätet för utbyggnad. Detta saknas
idag till stor del i Luleå tätort. Det har varit svårt att få någon att bygga
i Råneå. Problemet är att ett nybygge kostar lika mycket i Råneå som i
centrala Luleå men fastighetspriserna är betydligt lägre i Råneå.
9
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I Råneå finns många asylsökande som uppger att de vill bo kvar på orten
om de beviljas uppehållstillstånd.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Bostäder för grupper med särskilda behov
Två vård- och omsorgsboenden finns men det finns behov av trygghetsboende. Ett trygghetsboende kan medföra att det frigörs lediga bostäder.
Det kan vara en del av lösningen på bostadsbristen i Råneå.

Resor

Bussar går direkt till och från orter runt om i Norrbotten, omkringliggande byar och Sunderby sjukhus med ett flertal avgångar varje dag.
Utökade bussturer har tillskapats 2014 genom att även göra skolbussarna till och från Ängesbyn och Smedsbyn tillgängliga för allmänheten.
Denna möjlighet finns redan för några andra byar.

Behov av kvalitetshöjning

• Promenad- och cykelstråk
• Säker trafikmiljö
Gång och cykelvägar, GC-vägar, finns bitvis i Råneå men inte sammanhållet. Inga särskilda GC-vägar finns till närliggande byar. Idag nyttjas
gamla vägar men de röjs inte vintertid. Det finns ett medborgarförslag
om att bygga GC-väg till Böle.
Vid en trygghetsvandring som gjordes 2009 med uppföljning 2011 framkom att det fanns stort behov av GC-vägar. Tekniska förvaltningen har
gjort utredningar som visar att gatorna på många håll är för smala för att
GC-väg kan göras. Behov finns av att se över GC-vägar, speciellt säker
skolväg, för att se vilka alternativ som kan vara aktuella både vad gäller
fysiska förändringar och andra alternativ för att få en säker trafikmiljö.
I senaste Trygghetsundersökning (2012) anger 75% av boende i Råneå med omnejd att de upplever problem med trafiken. Problem som
uppges är bilar som kör för fort, trafikregler som inte respekteras samt
buskörning med moped och mc.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Bilanvändning
• Busshållplatser
• Bussresor
Resvaneundersökning 2010 visar att 56% av resorna till jobb eller skola
sker med bil under vintern. Det finns två busshållplatser samt en bus�station. Dessa är tillgänglighetsanpassade. Cirka 80% av råneåborna har
10
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mindre än 500 m och ingen har längre än 1000 m till en busshållplats
inom centrala Råneå. Det finns pendelparkering vid busstationen och
cykelställ vid busshållplatserna.
Det går inte att komma från Luleå för att börja arbeta i Råneå kl 08:00,
antingen kommer man kl 07:00 eller strax innan kl 09:00. Från kringliggande byar kan man ta sig till Råneå med kollektivtrafik. Det finns
behov av fler turer, speciellt morgon och kväll.

Energi, klimat och resurser

I Råneå finns tre återvinningsstationer. 70% av råneåborna har mindre
än 500 m till en återvinningsstation. Utomhuspoolen värms upp av solvärme.

Behov av kvalitetshöjning

• Energiproduktion
• Utrymme för snö och regnvatten
• Risk för översvämning
• System för vatten och avlopp
Inga hushåll producerar egen energi. Det finns inget passiv- eller lågenergihus i Råneå
Dagvattensystemet består i dag av en blandning av diken och ledningar.
Stort inläckage till spillvattensystemet förekommer och reningsverket får
så stora flöden vid häftiga regn att reningsprocessen inte fungerar då. Ett
systematiskt arbete för att minska inläckage och felkopplingar till spillvattensystemet är således önskvärt.
Råneå har ett eget vattenverk. I Råneå finns kvalitetsproblem på dricksvattnet under delar av året på grund av att det är ett ytvattenverk, t.ex.
höga vattentemperaturer. Dricksvattenledningarna är i dag i dåligt skick
i många områden och behöver åtgärdas. Spillvatten: Reningsverket i Råneå har kapacitet för 3000 personer. Anslutna idag är 2000 personer dvs.
det finns en reservkapacitet för ca 1000 personer. Det finns dagvattenanslutningar från källarinfarter som är kopplade till spillvattennätet, vilket
förorsakar höga flöden i reningsverket.
Fyra mindre avbrott på fjärrvärmenätet har skett det senaste året.

Företag

Det finns många arbetstillfällen per invånare i Råneå. Det finns två
dagligvarubutiker. Det är väl utbyggd service i centrum inklusive häl-
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socentral och barntandvård några dagar i veckan.. Det finns en etnisk
mångfald.
I byn finns inga areella näringar. Men i närheten finns storjordbruk,
skogsbruk, kräftodling mm.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Råneåskolan arbetar med ett projekt för att närma sig arbetslivet. Det
finns behov av att utveckla arbetet.

Avgränsning för utvecklingsplan
Utvecklingsplanen består av två delar:
• Samlande byn som avgränsas som Råneå tätort
• Råneås omland

Definition enligt översiktsplanen. ”Råneå är kommunens näst största
tätort och samlar hela norra kommundelen. Råneå ska fungera självständigt med samma mångfald och utbud som stadsdelarna inom stadsbygden. Råneå ska också ha bra kollektivtrafik till stadsbygden och goda
förbindelser till omgivande byar.”
Råneå fungerar även som en samlande by som innebär att det ska finnas
utrymme för service, mötesplatser och blandade boendeformer. Samhällsservice som förskola, skola och kollektivtrafik ska finnas. Omkringliggande byar ska ha goda förbindelser för att kunna ta del av de samlande byarnas service.
Sammanfattning av områden som utvecklingsplanen för Råneå med
omland ska fokusera på:

Från områdesrekommendationerna för Råneå

• I området ska ny bebyggelse samt åtgärder för friluftsliv och naturupplevelser prioriteras. Blandningen mellan arbetsplatser och bostäder ska behållas. Råneå ska kompletteras med bostäder, i första hand
bostadsrätter. Utrymme ska finnas för trygghetsboende.
• Nivån för älvens 100-års flöde ska beaktas vid all lokalisering av
bebyggelse och infrastruktur.
• Nya verksamheter ska i första hand lokaliseras till befintligt industriområde norr om Norra byn, samt i planlagt område söder om älven.
• Det ska skapas möjligheter att ansluta sig till bredband i Råneå med
omgivande byar.
• Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella
uttryck, rörelse och rekreation. Förutsättningar för arrangemang och
12
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•

•

•

•
•

•

evenemang ska stärkas. Biblioteket, medborgarkontoret och deras
funktion som mötesplats ska prioriteras.
Hänsyn till kultur- och naturvärden ska tas, särskilt i området kring
kyrkan, längs älvstranden och när det gäller det omgivande jordbrukslandskapets kvaliteter. Grönstrukturen ska bevaras och utvecklas och lekkvaliteter ska samordnas och förbättras i centrala Råneå.
Hägnheden ska bevaras och utvecklas som närrrekreationsområde.
Mark för ny kustjärnväg mellan Luleå och Kalix ska reserveras. Vid
E4 reserveras mark för framtida stationsområde med bostäder och
arbetsplatser.
Cykelförbindelser till de närliggande byarna Strömsund och Böle
samt inom Råneå ska beaktas vid planering. Cykelparkeringen i anslutning till busstationen ska anpassas för ökad tillgänglighet.
Det ska finnas samhällsinformation och kommunal service i området. Former för dialog med medborgarna ska utvecklas.
I Råneå med omgivande byar ska minst en kommunal lokal vara
tillgänglig för medborgarna under tider då den inte används för ordinarie verksamhet. Trygghet och tillit ska skapas genom att många
ges möjlighet att kunna påverka.
Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012.

Från HåBy - behovsområden enligt tidigare beskrivning
•
•
•
•
•

Barn och unga - levnadsvanor och livsvillkor
Hälsa, arbete och trygghet
Bostäder
GC-vägar och säker trafikmiljö
Energi, klimat och resurser – egen produktion av energi, risk för
översvämning, dagvatten och dricksvatten

Övrigt att behandla

• Utveckling av Råneå älvdal - enligt områdesrekommendationerna
för Råneälven
• Särskilda utvecklingsområden i Råenås omland, t.ex. stödjepunkter
för skärgården, friluftsområden, skyddsområden ska identifieras och
tas ställning till - enligt områdesrekommendationerna för Råneå
• Beskrivning och definition av Råneås omland med byar inklusive
företags- och infrastruktur ska tas fram - enligt områdesrekommendation för Råneå.

13
35

Organisation för framtagande av
utvecklingsplan Råneå

Indelning av utvecklingsplanen i tre delprojekt görs utifrån avgränsningen
ovan:
•
•
•
•

Uppdragsgivare/projektägare: Kommunstyrelsen/Kommundirektören
Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp
Projektledare: Utses av Samhällsutvecklingskontorets chef
Projektgrupp: projektledare och delprojektledare

Delprojekt 1
• Bostäder, GC-vägar, energi, klimat och resurser, bredband.
Delprojektledare: Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsgrupp: Stadsbyggnadsförvaltningen, Lulebo, Tillväxtkontoret

Delprojekt 2
•

Hälsa, arbete och trygghet - levnadsvillkor för barn, unga och vuxna,
arrangemang/evenemang, Medborgarkontoret, biblioteket, mötesplatser.
Delprojektledare: Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetsgrupp: Barn- och utbildningsförvaltning, Socialförvaltning, Fritidsförvaltning, Kulturförvaltning, Arbetsmarknadsförvaltning, Kommunikationskontoret

Delprojekt 3
•

Utveckling Råneå älvdal, särskilda utvecklingsområden, beskrivning och
definition av Råneås omland med byar inklusive företags- och infrastruktur.
Delprojektledare: Tillväxtkontoret
Arbetsgrupp: Tillväxtkontoret, Fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltingen, Miljö- och byggnadsförvaltningen

Processtöd

Vid upplägg och framtagandet av utvecklingsplan ska dokumentet ”Struktur för utvecklingsplaner” följas.

Tidsramar

Utvecklingsplanen ska tas fram och ställas ut under mars-april 2016 för att
antas i fullmäktige i augusti 2016.

Resursramar

Varje förvaltning/bolag säkrar personell resurs. Arbetet sker inom befintliga
ramar.
14
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Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan Hertsön – Lerbäcken
Ärendenr 2015/473-217
Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontors förslag till
beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag
att tillsammans med berörda förvaltningar och bolag utarbeta en
utvecklingsplan för Hertsön-Lerbäcken i enlighet med bifogad
uppdragsbeskrivning

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklings kontor har
via nätverket ”Levande och trygga stadsdelar” fått i uppdrag att ta
fram en uppdragsbeskrivning för arbete med en utvecklingsplan
för Hertsön – Lerbäcken. I arbete har Hertsön – Lerbäckens
områdesgrupp samt tjänstemän från flera förvaltningar och
bolagen medverkat.
I översiktsplanen anges att utvecklingsplaner ska tas fram för
stadsdelar, samlande byar och stadsnära byar. En utvecklingsplan
ska göra översiktsplanen tydligare. Utvecklingsplanen ska också
vara vägledande för användning av mark och vatten. Det innebär
att varje ny utvecklingsplan ersätter en områdesrekommendation.
Uppdragsbeskrivningen innehåller nulägesbeskrivning och
hållbarhetsanalys enligt HåSta-verktyget, som är ett verktyg för att
säkerställa koppling till översiktsplanen samt att alla
hållbarhetsdelar tas tillvara dvs ekologisk, ekonomisk och social. I
Uppdragsbeskrivningen för utvecklingsplan för HertsönLerbäcken har avgränsningar, förslag till organisation samt
tidsplan tagits fram.
Organisation som föreslås
Uppdragsgivare/projektägare: Kommunstyrelsen/kommundirektören
Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp
Projektledare: Utses av samhällsutvecklingskontorets chef
Projektgrupp: projektledare och delprojektledare
Delprojekt 1)
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Barn och ung – arbete, hälsa, trygghet, entreprenöriellt
förhållningssätt, delaktighet, dialog.
Delprojektledare: Socialförvaltningen
Arbetsgrupp: Barn- och utbildningsförvaltningen,
arbetsmarknadsförvaltningen, fritidsförvaltningen,


Delprojekt 2)
 Demokrati, information om stadsdelens funktioner, speciella värden,
delaktighet, dialog
Delprojektledare: Kulturförvaltningen
Arbetsgrupp: SBF/Landskap och trafik, KLF/samhällsutvecklingskontoret,
fritidsförvaltningen
Delprojekt 3)
 Bostäder, företag/arbetstillfällen, mötesplatser, energi, klimat och
resurser, säker trafikmiljö, delaktighet, dialog.
Delprojektledare: Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsgrupp: SBF/Stadsplanering, Miljö och byggnadsförvaltning,
KLF/tillväxtkontor, LLT, Lulebo
Processtöd
Vid framtagande av utvecklingsplan ska dokument ”Struktur för
utvecklingsplaner” användas.
Tidsramar:
Utvecklingsplanen ska tas fram med början under 2015 och ställas ut under
mars 2016 för att antas i fullmäktige 2016.
Det är viktigt att se Hertsön och Lerbäckens historiska positiv utveckling,
trygghetssiffror som visar på ökad trygghet, engagerade medborgare, nytt
stadsdelscentrum med torg, bibliotek och årgångshus. Långsiktigheten i
Hertsöns olika satsningar är av yttersta vikt för ett lyckat resultat.
Utvecklingsplanens utformning blir en strategi för helhetsperspektiv, analys
och fortsatt arbete på bred front. Den inledande studien för Utvecklingsplan
för Hertsön-Lerbäcken tydliggör ett antal kritiska punkter.
Dessa är tydligt uppdelade i avgränsade projekt som kommer att
genomföras etappvis under åren 2015-2020. Vissa av aktiviteterna
har redan påbörjats men behöver samordnas i en utvecklingsplan.
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• • • Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan
Hertsön & Lerbäcken
1
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Inledning
Bakgrund

Riktningar och programmen till Vision Luleå 2050 är kommunens översiktsplan. Programmens grundläggande idé är att samhällsutveckling
måste ske med ett helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar och
bolag ska arbeta samordnat för att vi ska närma oss en ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar utveckling. För att gå från ord till handling ska
utvecklingsplaner tas fram. Dessa ska bygga på historia, nutid och framtid och tas fram i samverkan med det civila samhället och andra viktiga
aktörer.

Syfte

Den inledande studien är ett underlag till arbetet med utvecklingsplan
för Hertsön. Syftet med den inledande studien är att identifiera de viktigaste frågorna att hantera i det fortsatta arbetet.

Hertsön och Lerbäcken

Kommunledningsförvaltningens samhällsutvecklingskontor har via
nätverket ”Levande och trygga stadsdelar” fått i uppdrag att samordna
arbetet med en inledande studie för Hertsön vilket innebär att:
• sammanställa underlag, nulägesbeskrivning och hållbarhetsanalys
enligt Håsta-verktyget*
• identifierar kritiska frågor för utvecklingsplanearbetet och utifrån
detta identifiera lämplig organisation
• ta fram direktiv för arbetet med utvecklingsplanen
Nätverket består av Lena Lundberg Vesterlund kulturförvaltningen,
Louice Stridsman och Susann Johansson barn- och utbildningsförvaltningen, Gerd Bergman socialförvaltningen, Conny Bergvall Lulebo, Malin Jansson stadsbyggnadsförvaltningen, Anette Berglund fritidsförvalt5
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* Håsta-verktyget är
ett verktyg för bedömning av hållbar
utveckling i stadsdelar
enligt programmen
(Översiktsplan).

ningen, Kristina Oja och Lars Sandström arbetsmarknadsförvaltningen,
Johan Eriksson stadsbyggnadsförvaltningen, Ullacarin Palm samhällsutvecklingskontoret (Sammankallande)

Metod och hållbarhetsanalys

Nulägesbeskrivningen och hållbarhetsanalysen är framarbetad med
hjälp av arbetsgruppen Levande och trygga stadsdelar, Hertsöns områdesgrupp samt ett verktyg för hållbarhetsbedömning (HåSta/Hållbar
stadsdel) vilket innebär att kraven/förutsättningarna är avvägda utifrån
ett hållbarhets- och helhetsperspektiv med tydlig utgångpunkt i översiktsplanen.
Stadsdelens starka eller svaga kvaliteter bedöms och används som underlag för fortsatt arbete.
Verktyget innehåller indikatorer som är inledande i olika områden som
kommer från programmen. De är:
• Barn och unga
• Mötesplatser
• Demokrati
• Speciella värden
• Arbete, hälsa och trygghet
• Bostäder
• Resor
• Energi klimat och resurser
• Företag
Sammanställningen för Hertsön och Lerbäcken utgår från dessa områden.
Det som bedömdes som hög kvalitet framgår i löpande text under
respektive område. Låg kvalitet och kvalitet som varken är hög eller låg
redovisas under särskilda rubriker.

Barn och unga
Alla ungas medskapande

Start och uppväxt för
alla

Det finns olika typer av fritidsaktiviteter för barn och unga och fritidsaktiviteter finns under hela året och de flesta är avgiftsfria. Stadsdelen har
en idrottsprofil, men det finns även aktiviteter inom kultur och teater.
Det genomförs aktiviteter vars mål är att unga ska kunna påverka sin
situation, men det saknas möjlighet att mäta effekten av aktiviteterna.
Andelen elever som rökte, använde alkohol eller narkotika har minskat
och trivsel på skolan generellt har ökat. Detta kan ses som en konsekvens av ett förbättrat systematiskt kvalitetsarbete med bl a fler enkätuppföljningar samt ett medvetet elevhälsoarbete och likabehandlingsarbete, samarbete mellan skolan och Hertsöns idrottsförening (HIF),
satsning på elevfik och elevrådets arbete.
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Behov av kvalitetshöjning
• Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Den ekonomiska utsattheten varierar mellan olika stadsdelar i Luleå.
Det är två stadsdelar som har nästan dubbelt så hög andel barn i ekonomiskt utsatta familjer än genomsnittet, varav Hertsön är den ena. Det
är lätt att tro att ”barnfattigdomen” i huvudsak berör de som får försörjningsstöd via socialtjänsten. Den kartläggning som gjorts visar dock att
av de barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer är det nästan hälften
som har en låg inkomststandard utan att vara aktuell hos socialtjänsten
för försörjningsstöd. Hertsön är en av Luleås stadsdelar som har en hög
andel medborgare som saknar egen försörjning via förvärvsarbete.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Elever behöriga till gymnasiet
2014 var 92,5% av eleverna i åk 9 på Hertsöskolan behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. Rikssnittet för behörighet till yrkesprogram är 86,9%
och Hertsöskolan ligger över rikssnitt när det gäller behörighet.
Föregående år var motsvarande nivå 81 %. Att vara behörig till ett
yrkesprogram innebär att man har godkända betyg i 8 ämnen. I grundskolan läser man minst 16 ämnen, men beroende på t ex språkval kan
en elev även läsa fler ämnen. Förbättring av kunskapsresultaten kan
försiktigt ses som en konsekvens av ett generellt förbättrat systematiskt
kvalitetsarbete samt de särskilda satsningar som har gjorts när det gäller
matematikundervisning och förbättrat elevhälsoarbete men ytterligare
arbete krävs för att nå hög kvalitet.

Mötesplatser

På Hertsön - Lerbäcken finns många tydliga och öppna mötesplatser,
men det saknas mötesplats för äldre. Det finns en flexibel användning av
publika lokaler som fungerar och används för flera olika ändamål och
det finns en organisation för att hyra eller låna lokaler. Skolans lokaler
kan vara svåra att låna då det saknas bedömning av fysisk tillgänglighet. Det finns en ny stadsdelslekplats som motsvarar stadsdelens yta i
storlek. Lekytor finns också vid alla flerfamiljshus. Ett nytt torg som är
tillgängligt för alla invigdes 2013 där plats finns för lek och spel. Stadsdelen har inom- och utomhusanläggningar för idrott/ motion, samt för
kultur.
Hertsö bibliotek ligger i anslutningen till det nya torget och är en inspirerande plats för kreativa möten och berikande pauser, vardagsrummet i samhällsdebatten, en möjlighet till gemenskap och en fristad för
mångfald. Biblioteket är en plats där många som inte har en plats i andra
miljöer kan vara. Alla är välkomna utan att betala och utan att krav ställs
på att prestera något eller köpa något.
Hertsö miljögård, bagarstugan och koloniområdet skapar tillsammans
7
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Bredd och spets

Hertsö bibliotek är en mötesplats för stora och små.
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Miljögård.

en levande mötesplats. Hertsö kullar erbjuder fina platser för att möten och umgänge året runt. Utveckling av området kan ytterligare öka
användningen.
Kommunens aktiviteter och anläggningar runt om Hertsöträsk är en ypperlig mötesplats för alla som vill uppleva friluftsliv.

Behov av kvalitetshöjning
• Hela och rena utomhusmiljöer
En viktig del för att skapa trygghet och trivsel är att bostadsområdet
uppfattas som rent och snyggt. Resultat från olika dialoger och enkäter visar att medborgarna tycker att städningen behöver förbättras på
Hertsön. I den senaste trygghetsundersökningen är det ett generellt
problem med nedskräpning. Torget och skogen ner mot idrottsplatsen
(IP) sköts av stadsbyggnadsförvaltningen, området framför ICA sköts av
Lulebo, men för att nå målet ”Hela och rena utomhusmiljöer” bör skolan
och fritidsgården engageras.

Demokrati
Alla tillsammans

Social sammanhållning är en viktig beståndsdel i en levande demokrati.
Det kan gälla att förankra och levandegöra demokratin och många gånger handlar det ofta om att skapa utrymme för samtal och möten mellan
människor. Hertsön/Lerbäcken har väl fungerande funktioner som samordnar, fångar upp och stöder olika former av aktiviteter i stadsdelen.
Det finns en väl fungerande områdesgrupp som arrangerar flera olika
aktiviteter. ”Montern” som finns i gallerian i Hertsö centrum är en plats
där föreningar, organisationer och myndigheter kan möta boende i området.

Behov av kvalitetshöjning
• Valdeltagande 2014
För att få en helhetsbild av valdeltagande inom Hertsön - Lerbäcken, har
vi valt att göra en uppdelning mellan valdistrikten; Bredviken – Lerbäcken och Hertsön. Hertsön innebär; Hertsö centrum, Hertsö ängar och
Hertsölund.
Valdeltagandet på Hertsön ligger under snittet i Luleå totalt, även under
snittet i jmf med Sverige. Valdeltagande har ökat i valet 2014 i jmf med
valet 2010. Andelen förstagångsväljare är något högre än snittet i Luleå.
Valdeltagandet inom Bredviken-Lerbäcken är högre än snittet i Luleå
totalt och även högre än snittet i Sverige. Andelen förstagångsväljare är
högre än snittet i Luleå.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Information om stadsdelens funktioner
Stadsdelen uppfattas som dåligt skyltat, svårt att hitta och förstå stads10
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Valdeltagande 2010 Hertsön
Riksdag 74% kommun 75% (år 2010) Hertsön
Riksdag 87% Kommun 84%, (år 2010) Luleå kommun

Valdeltagande 2014 Hertsön – Lerbäcken – Bredviken
Riksdag 82,9% kommun 80,03% år (2014)Hertsön
Riksdag 88,21% kommun 87,21% (2014) Bredviken – Lerbäcken
Riksdag 87,63% kommun 85,33% (2014) Luleå kommun totalt
Riksdag 85,81 % kommun 82,84% (2014) Riket totalt

Förstagångsväljare 2014
314 personer, 7% (2014) Hertsön
125 personer, 7,8% (2014) Bredviken –Lerbäcken
4084 personer 6,7% (2014) Luleå kommun totalt
6,2% (2014) Riket totalt

delens funktioner men det är bra information om vad som händer i
stadsdelen.
Stadsdelens närhet till fina grön- och naturområden som Hertsö kullar,
Kalvholmen och naturreservatet Ormberget-Hertsölandet är inte synliggjort.

Speciella värden

Hertsön/Lerbäcken har flera kända besöksmål, personer och evenemang.
Besökare kommer från andra stadsdelar och staddelen är regelbundet
omtalade i media. Stadsdelen är känd för bl.a. Hertsödagen, Movitz,
Raised Fist, Läslustan, Kolonilotter, koreografen AnnaVnuk och Hertsöträsket.
Det finns gott om grönområden som kan användas för olika aktiviteter.
Det är fler än 80 % som bor inom 400 m från grönområde. Tillgängligheten till Hertsöträsk har förstärks i samband med att Luleå kommun
invigde naturreservatet Ormberget-Hertsölandet och Hertsöstigen 2012.

Behov av kvalitetshöjning
• Närhet till vatten
Det finns inga gångstråk längst vatten och inte heller en tillgänglig
badplats. De flesta har längre än 600 m till vattenområde. Stadsdelen har
dålig vattenkontakt, saknar vattenprägel och vyer mot vatten. Hertsöns
närmaste vattenområde är Bredviken/Hertsöfjärden i söder och Hertsöträsk i norr.
11
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Marken som ligger mellan Hertsön och Bredviken är detaljplanelagd
som kvartersmark med användning för begravning.

Arbete, hälsa o trygghet

Buller påverkar vår hälsa och vår möjlighet till en god livskvalitet. Det
påverkar människor olika beroende på vilken typ av buller det är, vilken
styrka det har, vilka frekvenser det innehåller, och hur det varierar över
tiden. Det är även av betydelse i vilken situation vi utsätts för det.
Inom Hertsön och Lerbäcken är ljudnivån vid bostäder är god och bullernivån från trafik är lägre än 55 dB.

Behov av kvalitetshöjning
•

Vuxna i arbete eller studier

•

Upplevelse av trygghet

•

Ohälsotal

•

Fysiskt aktiva vuxna (16 – 84 år)

Visst behov av kvalitetshöjning
•

Upplevelser av god hälsa

Inom stadsdelen Hertsön/Lerbäcken finns många som saknar arbete
eller studier. I åldersgruppen 18-24 år saknar 15,6% arbete eller studier
och i åldersgruppen 18- 64 år saknar 9,3 % arbete eller studier
Upplevelse av trygghet är mindre än inom andra områden i Luleå och
ohälsotalet är fler än 30 sjukdagar per år, vilket är en högre siffra än snittet i Luleå.
När det gäller fysiskt aktiva vuxna (16 – 84 år) är det färre än 50 % som
är fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Det är färre än snittet i Luleå.
Det pågår omfattande arbete för att förbättra arbete, hälsa och trygghet
inom området. Mycket handlar om samverkan med olika aktörer för
att öka stödet för personer som finns utanför ordinarie arbetsmarknad.
Kommunens Arbetsmarknadsförvaltning har valt att lägga ett flertal
av sina verksamheter inom bostadsområdet. Verksamheterna Hertsö
Miljögård och Idérum innebär tillsammans ett femtiotal praktikplatser/
skyddade anställningar. I friluftsområdet runt Hertsö Kullar arrangeras friluftsdagar för vuxenutbildningens kurs Svenska för invandrare.
Hertsöns samtliga årskurs femmor genomför årligen en friluftsdag på
Hertsöträskets fritidsanläggning där de erbjuds möjligheter till fiske,
scouting, överlevnadskunskap, hundliv mm det är ett samarbete mellan föreningsliv, fritids- och arbetsmarknadsförvaltning. Det görs även
aktiviteter för att uppmuntra fysisk aktivitet, tex Hälsans stig, en fem
12
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Naturreservatet Ormberget-Hertsölandet med Hertsöstigen markerad.

Fiskgjuse i naturreservatet. Foto:
Örja

n Spansk

Fikarast i n
aturreserva
tet Ormberg
Foto: Örjan
et-Hertsöla
Spansk
ndet
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Mer rörelse och
rekreation

kilometer lång motionsslinga i känd, lokal och trevlig miljö. För att göra
boende i området bekanta med Hälsans stig, genomför årligen under
majmånad Hertsöloppet. Ett lopp där alla kan delta, i arrangemanget
medverkar vårdcentralen, motionsinspiratörer osv. Ett annat arrangemang som uppmuntrar till samvaro ökad trygghet är Hertsödagen.

Bostäder

Visst behov av kvalitetshöjning
• Blandning av äganderätter, lediga bostäder
I stadsdelen finns villor, radhus och hyresrätter med det saknas bostadsrätter. Det behövs en blandning av olika boendealternativ. Idag finns
inga lediga hyresrätter.
Fördelningen är hyresrätt 58 %, bostadsrätt 0, villor och radhus 42 %.
Det finns alla storlekar på bostäder från 5-6 rok 1,4 % och till 1 rok 14 %,
huvuddelen av hyresrätterna är 3 rok. Boende för äldre och funktionsnedsatta finns. Det finns omsorgsboende, två gruppbostäder samt ett
årgångshus (från 65 år). 44 % av lägenheterna är tillgängliga för rullstolsburna.
Stadsdelen har hög kvalitet när det gäller boendetätheten, den är 37 inv/
ha stadsdelsyta. Jämförelsemåttet för hög kvalité är 25-50 invånare per
hektar stadsdelsyta.

Resor

Ett transportsystem
för alla

Hertsön har hög kvalité när det gäller sammanhängande gång- och cykelstråk genom stadsdelen och som förbinder alla delar med stadsdelscentret.
Totalt finns det 21 busshållplatser på Hertsön. Av dessa är fyra stycken
tillgänglighetsanpassade med taktila plattor och höjd kantsten. Sett
till resandestatistiken kliver drygt 60 % av resenärerna på Hertsön på
bussen från en av dessa fyra tillgängliga hållplatser. I stort sett alla på
Hertsön bor inom 500 meters avstånd fågelvägen från en busshållplats.

Behov av kvalitetshöjning
• Säker trafikmiljö
57 % av de boende upplever sig ha problem med trafiken i området. Trafikolyckor med personskador har inträffat flera gånger i stadsdelen det
senaste året. För att kontrollera siffrorna gjordes en sammanställning på
skadade i trafiken 2003 till 2013 som visade följande resultat.
Sammanställningen bygger på ett utdrag ur STRADA som är en nationell databas över skadade i trafiken dit både polisen och sjukvården rapporterar in uppgifter. Endast personer som skadats i en trafikolycka där
polisen varit på plats eller där den skadade uppsökt Sunderby sjukhus
finns med i statistiken.
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Kartan visar hur stor del av området som täcks upp inom 500 meter från alla hållplatser.

Mellan 2003 och 2013 har 153 personer skadats i en trafikolycka på
Hertsön. Av dessa har 131 personer skadats lindrigt (86 %), 21 personer
har skadats alvarligt (14 %) och 1 person har omkommit till följd av
olyckan. Av de alvarligt skadade har 15 stycken skadats i en singelolycka
som fotgängare.
Något fler kvinnor, 56 %, än män har skadats i en trafikolycka. Den
yngsta som skadats var 2 år och den äldsta 87 år.
Flest personer har skadats som fotgängare i en singelolycka. Det innebär
att de har ramlat eller halkat utan att någon annan trafikant varit inblan-
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dad. Näst vanligast har det varit att som cyklist skada sig i en singelolycka.
Nästan två tredjedelar av olyckorna har inträffat längs en gata. Näst vanligast är det att olyckan inträffat på en gång- och cykelväg, där har 14 %
av personerna skadats.

Energi, klimat och resurser

Fler än 50% av de boende har högst 500 m till återvinningsstation. Det
finns två stationer där Lulebo har full sortering vid flerfamiljsfastigheter.
Alla boende i stadsdelen har högst 5 km till återvinningscentral och/eller
tillgång till grovsoprum i anslutning till fastigheten. Lulebo har grovsoprum vid samtliga flerfamiljsfastigheter.

Behov av kvalitetshöjning
• Produktion av energi
Det finns ingen känd produktion av egen energi, inte heller kända plusenergihus eller passivhus i stadsdelen.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Utrymme för snö och regnvatten
Det finns ytor för snöupplag, en del snö körs till gamla båtuppläggningsplatsen. Önskvärt att inventera behov av lokala snöuppläggningsplatser. Avrinningen av dagvatten i ledningssystem och diken behöver
också säkerställas.

Företag

Entreprenörskap

I Luleå har globaliseringen skapat möjligheter till internationella kontakter som värderas högt av många, inte minst av unga människor. Att
Hertsön är en stadsdel som präglas av en mångfald av människor från
olika kulturer och med olika språkkunskaper är givetvis en tillgång som
ska tas tillvara.
Att arbeta med entreprenöriellt förhållningssätt innebär också att samverka med omvärlden och det finns pågående projekt som arbetar i
denna riktning inom skolan.
Inom skolorna på området pågår arbete med att fördjupa entreprenöriellt lärande och ett exempel är Hertsöskolans arbete med att utveckla
studie- och yrkesvägledning från åk 4 – åk 9. Det handlar även om skolornas pågående arbete med ökat elevinflytande på olika sätt och vis.
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Behov av kvalitetshöjning
• Arbetstillfällen
Antalet arbetstillfällen på Hertsön är mycket låg i förhållande till stadsdelens storlek och invånarantal. Det är önskvärt med etableringar på
Hertsön som genererar arbetstillfällen
Hertsöheden är en av kommunens större sammanhållna och centrumnära markreserver som är avsedd för bostadsbebyggelse. Området kommer att kunna inrymma ytterligare ett antal tusen boende vilket i sin tur
tillsammans med befintliga invånare utgör ett mycket stort befolkningsunderlag som kan möjliggöra service och andra typer av verksamheter.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Hertsöskolan arbetar med att närma sig arbetslivet. Det finns behov av
att utveckla arbetet.

17
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Avgränsning för utvecklingsplan

Områdesrekommendationerna samt värderingssystemet HåSta pekar ut
ett antal kritiska områden som ska omhändertas i en utvecklingsplanen
för Hertsön - Lerbäcken. Förtydligande och fördjupning av de kritiska
punkterna har skett i nära samarbete med arbetsgruppen Levande och
trygga stadsdelar. De kritiska områdena är uppdelade i avgränsade
delprojekt som kommer att genomföras etappvis under åren 2015-2020.
Vissa av aktiviteterna har redan påbörjat sitt arbete men behöver samordnas i en utvecklingsplan.
Sammanfattning av områden som utvecklingsplanen ska behandla:

Från områdesrekommendationerna
•

Vid förtätning av Hertsön - Lerbäcken ska bebyggelse i första hand
kompletteras med bostadsrätter, bostäder och arbetsplatser.

•

Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser
ska lokaliseras till Hertsöns östra förlängning och till Hertsöheden.

•

Vid planering av ny bebyggelse ska kopplingen mellan Hertsön och
naturreservatet Ormberget – Hertsölandet särskilt beaktas.

•

Nivån för 100-års vattenstånd ska beaktas vid all lokalisering.

•

Möjligheten att ta sig till stranden och använda strandområdet för
rekreation ska utvecklas.

•

Koloniområdet ska utökas västerut.

•

Befintliga skogsvägar på och i anslutning till Kalvholmen ska bevaras
och utvecklas som rid- och strövstigar. Möjlighet att rida till Björsbyn
och Bensbyn ska förbättras. Kalvholmen ska utredas som nytt naturreservat för rekreation och friluftsliv, liksom koppling mellan Kalvholmen och Örnäset.

•

Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation.

•

Biblioteket och dess funktion som mötesplats ska prioriteras.

•

Den centrala cykelvägen genom Hertsön är en del av huvudvägnätet
för cykel och framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister ska prioriteras.

•

Hertsövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska prioriteras. Stor restriktivitet ska gälla ny bebyggelse
eller anläggning som kan försvåra kommunikationer längs Hertsövägen.

•

Vägområdena på uppsamlingsgatorna på Hertsön ska inrymma gång
och cykelväg. Skiljevägens vägområde ska inrymma utrymme för
gång- och cykelväg. Denna gång- och cykelväg är en framtida del
av huvudvägnätet för cykel och framkomlighet och trafiksäkerhet för
cyklister prioriteras.

•

Det ska finnas samhällsinformation och kommunal service i området.

•

Former för dialog med medborgarna i stadsdelen ska utvecklas.
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•

På Hertsön/Lerbäcken ska minst en kommunal lokal vara tillgänglig
för medborgarna under tider då den inte används för ordinarie verksamhet.

•

Trygghet och tillit ska skapas genom att många ges möjlighet att
delta och kunna påverka.

•

Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012.

Från HåSta
•

Barn och Unga - elever behöriga till gymnasiet och barn i ekonomiskt
utsatta familjer.

Hertsön har visat på en förbättring av skolresultatet det senaste året och
för att förstärka och stödja fortsatt positiv utveckling bör arbetet samordnas och kopplas ihop med området som gäller barn i ekonomiskt utsatta
familjer. Inom stadsdelen har redan ett utvecklingsarbete påbörjats. Det
nystartade projektet har ett antal konkreta aktiviteter som tillsammans
med andra förvaltningars aktiviteter påverkar resultatet. Ansvarsområdet måste synkas ihop med andra aktiviteter som utvecklingsplanen
identifierar. De generella förslag som redan finns utgör del i utvecklingsplan tillsammans med aktiviter för förbättrade skolresultat. (se även
nulägesbeskrivningen)
• Mötesplats - Hela och rena utomhusmiljöer
En viktig del i Hertsöns utveckling som en attraktiv stadsdel är att ha
hela och rena utomhusmiljöer. Åsikter om att vilja ha ett rent och snyggt
Hertsön har kommit fram i olika lokala medborgardialoger. Genom att
involvera Hertsöns skolor, boende, föreningar och andra intresserade
kommer resultatet att bli viktigt att ta vara på och värna om för stadsdelens utveckling. Det finns redan olika positiva och kreativa förslag på
åtgärder som ska ingå i utvecklingsplanen.
• Demokrati - Valdeltagande
En stor del av demokratin handlar om delaktighet och möjlighet att påverka. Aktiviteter som stärker demokratin och ger möjligheter till delaktighet ska prioriteras och utvecklas inom området Hertsön – Lerbäcken.
Former för dialog med medborgarna i stadsdelen behöver utvecklas.
Trygghet och tillit kan skapas genom att många ges möjlighet att delta
och kunna påverka. Biblioteket och dess funktion som mötesplats prioriteras som ett självklart nav kring utveckling av demokrati- och medborgardialog.
• Demokrati - Information om stadsdelens funktioner
För att stadsdelen ska kännas trygg och för att skapa tillit behöver aktiviter tydliggöras i utvecklingsplanen. Vissa aktiviteter är redan identifie19
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rade och behöver omhändertas i en utvecklingsplan. Det omfattar bl.a.
1. Skyltningsstrategi för att underlätta för besökare och uppmuntra boende på Hertsön att utnyttja de gröna resurser
som finns inom nära räckhåll.
2. Förbättra tillgängligheten över Hertsövägen genom att se
över de befintliga gång- och cykel tunnlar som idag ansluter
till Hertsölandet.
3. Skylta upp mellan Hertsö centrum och miljögården, dit det
är svårt att hitta som ny besökare.
4. Förstärka kopplingen genom Hertsö kullar till miljögården,
bagarstugan och koloniområdet genom tydlig skyltning och
förbättring av gång- och cykel stråket.
5. Bättre skyltning från bostadsområdena på Hertsön och förbättrade möjligheter att korsa Hertsövägen för att öka tillgängligheten ytterligare.
• Speciella värden - Nära till vatten
I utvecklingsplanen kommer konkreta aktiviteter att visa på möjligheten att ta sig till stranden och möjligheterna att använda strandområdet
för rekreation ska utvecklas. Bland annat förbereder Luleå kommun en
ritning som illustrerar de tankar/önskemål som finns när det gäller att
skapa kontakt med vattnet.
Ritningen ligger till underlag för diskussion med Svenska Kyrkan i arbete med en målbeskrivning för framtida användning av marken.
Andra områden som behöver tas om hand i utvecklingsplanen är hur
tillgängligheten till strandområden längs Kalvholmen skulle kunna förbättras genom att till exempel se över gång- och cykelstråk.
•

Arbete, hälsa och trygghet -Vuxna i arbete eller studier, Upplevelse
av trygghet, Ohälsotal, Fysiskt aktiva vuxna (16 – 84 år)
Ett omfattande arbete med att bryta utanförskap, minska arbetslöshet
och förbättra folkhälsan pågår inom stadsdelen sedan många år tillbaka.
Arbetet genomförs i bred samverkan med många olika aktörer och med
ett långsiktigt perspektiv. Arbete har redan påbörjats och ska omhändertas i utvecklingsplan.
• Bostäder
I arbetet med utvecklingsplanen ska fortsatt blandning av boendetyper
beaktas för att nå en hög kvalitet.
Ett detaljplaneprogram håller på att arbetas fram för området Hertsöheden. Detaljplaneprogrammet kommer att utreda förutsättningarna för
att tillskapa bostäder på Hertsöheden. Detaljplaneprogrammet kommer
också att belysa möjligheten till etablering av arbetsplatser. Området
mellan Hertsövägen och Avaviksvägen kommer specifikt att utredas för
detta ändamål. Detta ska säkerställas i utvecklingsplanen.
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63

• Resor - Säker trafikmiljö
Antalet trafikolyckor är inte exceptionellt högt på Hertsön, (15 olyckor
per år) men en bättre trafikmiljö bör eftersträvas. Förutom olyckor har
trafikmiljön en stor betydelse för människors upplevelse av trygghet.
Säkra skolvägar, översyn av gång- och cykelvägnätet, hastighetsdämpande åtgärder även på cykelstråken, en grönare trafikmiljö är några av
de åtgärder som bör utredas vidare i utvecklingsplanen.
Gång- och cykelförbindelsen till Luleå centrum behöver förbättras,
främst den del som passerar Bredviken och Skurholmen där cykelstråket
går på villagator. Finns ingen alternativ dragning längs Hertsövägen
måste cykelbanan på villagatorna tydliggöras.
I Lerbäcken behöver behovet av en gång- och cykelväg längs Lerbäcksvägen och bättre passager över Lerbäcksvägen utredas.
Möjligheter att genom annan sträckning förkorta kollektivtrafikens restid till Luleå centrum ska studeras.
• Energi, klimat och resurser - Utrymme för snö och regnvatten
Det finns ytor för snöupplag, en del snö körs till gamla båtuppläggningsplatsen. Önskvärt att inventera behov av lokala snöuppläggningsplatser. Avrinningen av dagvatten i ledningssystem och diken behöver
också säkerställas.
					
• Företag - Arbetstillfällen
Utvecklingsplanen ska utreda möjlig lokalisering för fler arbetstillfällen i
stadsdelen.
Området mellan Hertsövägen och Avaviksvägen kan vara lämpligt för
etableringen av fler arbetsplatser på Hertsön. Området mellan vägarna
kommer också att ha en mycket viktig funktion i att integrera det befintliga Hertsön med det planerade bostadsområdet Hertsöheden så att
dessa läses samman som en helhet. Kommunen äger även mark i anslutning till ”brandövningsfältet” öster om Hertsöns bostadsområde. Detta
är ett område som pekas ut i kommunens översiktsplan som ett område
för störande verksamheter. Detta kommer också att kunna generera
arbetstillfällen som är Hertsön till godo.
• Företag - Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Ökad samverkan med omvärlden inom Hertsön är ett utvecklingsområde för att också skolans arbete med bl. a entreprenöriellt lärande, samarbete mellan skolan och arbetsliv samt ämnesövergripande arbete och
varierad undervisning ska kunna ge ökat elevintresse och lust att lära.
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Underlag för organisation

Områdesrekommendationerna stämmer väl överens med hållbarhetsvärdering (HåSta) , den visar på ett antal kritiska punkter inom stadsdelen Hertsön – Lerbäcken.
En stor del handlar om social och ekonomisk hållbar stadsdelsutveckling.
• Ekologisk hållbarhet - betyder att allt det vi gör måste rymmas inom
ramen för ekosystemets gränser.
• Social hållbarhet - Målet om ett gott liv och en god livsmiljö i Luleå
• Ekonomisk hållbarhet en god ekonomi för att kunna nå de sociala
målen
Det är viktigt att se Hertsön och Lerbäckens historiska positiv utveckling, trygghetssiffror som visar på ökad trygghet, engagerade medborgare, nytt stadsdelscentrum med torg, bibliotek och årgångshus. Långsiktigheten i Hertsöns olika satsningar är av yttersta vikt för ett lyckat
resultat. Utvecklingsplanens utformning blir en strategi för helhetsperspektiv, analys och fortsatt arbete på bred front. Den inledande studien
för Utvecklingsplan för Hertsön-Lerbäcken tydliggör ett antal kritiska
punkter.
Dessa är tydligt uppdelade i avgränsade projekt som kommer att genomföras etappvis under åren 2015-2020. Vissa av aktiviteterna har
redan påbörjats men behöver samordnas i en utvecklingsplan.
Den inledande studien föreslår att utvecklingsplanen delas in i ett antal
mindre projekt där tydlig ansvarsfördelning har angetts. Arbetet med
utvecklingsplanen sker inom befintliga ekonomiska ramar.
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Organisation för framtagande
av utvecklingsplan för
Hertsön – Lerbäcken

Indelning av utvecklingsplanen i tre delprojekt och med arbetsgrupper
kopplade till varje projekt enligt följande.
•
•
•
•

Uppdragsgivare/projektägare: Kommunstyrelsen/kommundirektören
Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp
Projektledare: Utses av Samhällsutvecklingskontorets chef
Projektgrupp: Projektledare och delprojektledare

Delprojekt 1)
•

Barn och unga - arbete, hälsa, trygghet, företagsutveckling, entreprenöriellt förhållningssätt, delaktighet, dialog.
Delprojektledare: Socialförvaltningen
Arbetsgrupp: Barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, fritidsförvaltningen

Delprojekt 2)
•

Demokrati, information om stadsdelens funktioner, speciella värden,
delaktighet, dialog
Delprojektledare: Kulturförvaltningen
Arbetsgrupp: SBF/landskap och trafik, KLF/samhällsutvecklingskontoret, fritidsförvaltningen.

Delprojekt 3)
•

Bostäder, företag/arbetstillfällen, mötesplatser, energi, klimat och
resurser, säker trafik miljö, delaktighet, dialog
Delprojektledare: Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsgrupp: SBF/stadsplanering, Miljö och byggnadsförvaltningen,
KLF/tillväxtkontoret, LLT, Lulebo.

Processtöd

Vid framtagande av utvecklingsplan ska dokument ”Struktur för utvecklingsplaner” användas.

Tidsramar

Utvecklingsplanen ska tas fram med början under 2015 och ställas ut
under mars 2016 för att antas i kommunfullmäktige i augusti 2016.

Resursramar

Varje förvaltning/bolag säkrar personell resurs. Arbetet sker inom befintliga ramar.
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Bilaga

KARAKTÄR
Invånare: 6533
Barn och unga 0 – 20 år 29%
Utrikesfödda 14%
Arbetslösa 18 – 24 år 24 %
Arbetslösa 18 – 64 år 14%
Eftergymnasial utbildning
28%
Medelålder 38 år
Blandning:
Hyresrätter 53%
Villor & radhus 47%
Bostadsrätter 0 %
11 boende per arbetstillfälle
Boendetäthet:
24 boende per ha

Områdesrekommendationer
(Antagen av Kommunfullmäktige 27 maj 2013)
Vid förtätning på Hertsön Lerbäcken ska bebyggelse i första hand kompletteras med bostäder och arbetsplatser. Ny sammanhängande bebyggelse med bostäder och arbetsplatser ska lokaliseras till Hertsöns östra
förlängning och till Hertsöheden. Vid planering av ny bebyggelse ska
kopplingen mellan Hertsön och naturreservatet Ormberget – Hertsölandet särskilt beaktas.
Nivån för 100-års vattenstånd ska beaktas vid all lokalisering.
Möjligheten att ta sig till stranden och använda strandområdet för
rekreation ska utvecklas. Koloniområdet ska utökas västerut. Befintliga
skogsvägar på och i anslutning till Kalvholmen ska bevaras och utvecklas som rid- och strövstigar. Möjlighet att rida till Björsbyn och Bensbyn
ska förbättras. Kalvholmen ska utredas som nytt naturreservat för rekreation och friluftsliv, liksom koppling mellan Kalvholmen och Örnäset.
Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella uttryck, rörelse och rekreation. Biblioteket och dess funktion som mötesplats ska prioriteras.
Den centrala cykelvägen genom Hertsön är en del av huvudvägnätet för
cykel och framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister ska prioriteras.
Hertsövägen ingår i huvudvägnätet för motordriven trafik och framkomlighet ska prioriteras. Stor restriktivitet ska gälla ny bebyggelse eller
anläggning som kan försvåra kommunikationer längs Hertsövägen.
Vägområdena på uppsamlingsgatorna på Hertsön ska inrymma gång
och cykelväg.
Skiljevägens vägområde ska inrymma utrymme för gång- och cykelväg.
Denna gång- och cykelväg är en framtida del av huvudvägnätet för cykel och framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister prioriteras.
Det ska finnas samhällsinformation och kommunal service i området.
Former för dialog med medborgarna i stadsdelen ska utvecklas.
På Hertsön/Lerbäcken ska minst en kommunal lokal vara tillgänglig för
medborgarna under tider då den inte används för ordinarie verksamhet.
Trygghet och tillit ska skapas genom att många ges möjlighet att delta
och kunna påverka. Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning
2012.

Genomförande

Hertsön och Lerbäcken ligger i prioriteringszon 5 för förtätning, med
hänvisning till det kommunala vatten-och avloppssystemets kapacitet
och utbyggnadstakt.
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Behovet av en gång- och cykelväg längs Lerbäcksvägen ska utredas.
Lokaltrafikens sträckning genom Hertsön ska utredas.
Utvecklingsplan som bygger på historia, nutid och framtid ska tas fram
för stadsdelen i samverkan med det civila samhället och andra viktiga
aktörer för området. Planen ska innehålla såväl sociala som fysiska faktorer utifrån områdets specifika karaktär och behov.

Förutsättningar

Hertsöns centrum har nyligen rustats upp. Här finns livsmedelsbutik,
restauranger, frisörer och en kiosk. Här finns även bibliotek, vårdcentral,
badhus, fritidsgård, idrottsanläggning och flera kyrkor. Hälsans stig i
Hertsön är en 5 km lång gångslinga för rekreation. I området finns för
och grundskolor samt en fristående förskola. Det finns boende för äldre
samt boende och dagverksamhet för fysisk och psykiskt funktionsnedsatta.
I området har kommunen praktik- och utbildningsplatser för vuxna. De
är lokaliserade till Hertsö miljögård och Idérum vilka är öppna och tillgängliga för boende i Luleå. En områdesgrupp finns i området.
På Hertsön/Lerbäcken finns två anläggningar för ridsport. Kolonilotterna som finns i området utgör en social mötesplats för boende såväl
i området som för övriga kommunen. Bagarstuga finns att tillgå för
boende. ”Montern” som finns i gallerian i Hertsö centrum är en plats där
föreningar, organisationer och myndigheter kan möta boende i området.
Området präglas av en ung befolkning med hög andel barn och unga.
Arbetslösheten är stor i området totalt och specifikt för unga där nästan
var fjärde i åldern 18-24 år är arbetslös eller i program med aktivitetsersättning.
I området finns färre med eftergymnasial utbildning än medeltal för
kommunen.
Hertsön trafikeras av två av lokaltrafikens stomlinjer och en direktlinje
till centrum. På grund av de många uppsamlingsgatorna är linjesträckningen genom Hertsön lång. En del av de boende på Hertsön har längre
än 400 meter till en busshållplats. Lerbäcken trafikeras av en lokallinje.
Hertsövägen är en barriär mellan Lerbäcken och Hertsön samt mellan
Hertsön och Ormberget-Hertsölandets naturreservat. Vägen passeras
via ett antal tunnlar. Trots att det finns planskilda passager på Hertsön
korsas uppsamlingsgatorna av många fotgängare och cyklister.
Inre Hertsöfjärden är dämd och fungerar som recipient för utsläpp av
vatten från industriverksamheter. Fjärden har dålig ekologisk och kemisk status.

Intressen

Området gränsar i norr till Ormberget-Hertsölandets naturreservat.
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1 (3)
Ärendenr
2014/766-008

Yttrande över medborgarförslag om klimatkrav vid
upphandling
Ärende nr 2014/766

Kommunledningsförvaltningen/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning av ärendet
Sofia Larsson föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att Luleå kommun får
förstärkt kompetens i klimatkrav vid upphandlingar.
Av kommunkoncernens inköpspolicy framgår det att kommunen och dess
bolag ska använda Konkurrensverkets vägledning för hållbar upphandling för
att definiera miljökrav. Om Konkurrensverket har tagit fram krav för den vara
eller tjänst som upphandlas, ska miljökrav definieras och anges i
förfrågningsunderlaget. Om den verksamhet som har behov av en vara eller
tjänst beslutar att göra avsteg från detta ska detta tydligt motiveras av
verksamheten. Detta innebär att miljökrav hanteras som andra krav i en
upphandling där varje verksamhet ansvarar för att kraven ställs.
Inköpsavdelningen informerar alltid verksamheterna om detta ansvar.
Inköpsavdelningen inser att denna rutin inte alltid fungerar tillfredsställande
och att kommunen kan bli bättre på att ställa miljökrav för att bidra till en
hållbar utveckling. Inköpsavdelningen instämmer därför med
medborgarförslaget om att kompetensen för att ställa miljökrav bör förstärkas
i organisationen.
Inköpsavdelningen anser emellertid att arbetet med att utveckla de hållbara
inköpen inte börjar med en kompetensförstärkning. Istället har
inköpsavdelningen påbörjat ett arbete för att tillsammans med övriga av
kommunens intressenter (exempelvis Samhällsutvecklingskontoret, Miljö- och
byggnadsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen) kartlägga
befintliga, interna resurser och hur de kan nyttjas i samband med
upphandling. Det påbörjade arbetet syftar också till att tydliggöra mål och
strategier för hållbara inköp. Om detta arbete leder till att det krävs förstärkt
kompetens inom området, tas beslut om en sådan förstärkning längre fram.
På grund av ovanstående föreslår inköpsavdelningen kommunfullmäktige att
avslå medborgarförslaget.

70

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Inköp
Emma Breheim

2015-04-15

2 (3)
Ärendenr
2014/766-008

Beskrivning av ärendet
Sofia Larsson föreslår i medborgarförslag 2014-09-20 att Luleå kommun får
förstärkt kompetens i klimatkrav vid upphandlingar. Skälet är att om man vid
varje upphandling ställde klimatkrav skulle effekten bli både konkreta
utsläppsminskningar och sätta press på producenterna. Enligt utredningen
(SOU 2013:12) finn stora outnyttjade möjligheter att tillämpa klimatkrav vid
upphandlingar.
Av kommunkoncernens inköpspolicy framgår det att kommunen och dess
bolag ska använda Konkurrensverkets vägledning för hållbar upphandling för
att definiera miljökrav. Om Konkurrensverket har tagit fram krav för den vara
eller tjänst som upphandlas, ska miljökrav definieras och anges i
förfrågningsunderlaget. Om den verksamhet som har behov av en vara eller
tjänst beslutar att göra avsteg från detta ska detta tydligt motiveras av
verksamheten.
Kommunen har inte någon särskild resurs för att ställa och följa upp miljökrav
i samband med upphandling. Miljökrav hanteras som andra krav i en
upphandling där varje verksamhet ansvarar för att kraven ställs. Kommunen
inköpsavdelning informerar verksamheterna om detta ansvar. Detta fungerar
inte alltid tillfredsställande och kommunen kan arbeta på ett bättre sätt för att
bidra till en hållbar utveckling.
Inköpsavdelningen instämmer därför med medborgarförslaget om att
kompetensen för att ställa miljökrav bör förstärkas. Dock är det inte utrett om
denna kompetens finns tillgänglig i organisationen och i vilken utsträckning
inköpsavdelningen och övriga förvaltningar har möjlighet att i så fall nyttja
den kompetensen i samband med upphandling.
Inköpsavdelningen anser att kommunen initialt bör kartlägga den interna
kompetensen och de tillgängliga resurserna. Därutöver bör kommunen, innan
beslut om en kompetensförstärkning, analysera befintliga styrande dokument
och vid behov ta fram mål och strategier för hur man på bästa sätt uppnår
hållbara inköp.
I och med revideringen av kommunens inköpsriktlinjer inköpsavdelningen
initierat en arbetsgrupp med representanter från
Samhällsutvecklingskontoret, Miljö- och byggnadsförvaltningen och
Arbetsmarknadsförvaltningen. Ambitionen med arbetsgruppen är att öka
samverkan med övriga intressenter i kommunen för att uppnå hållbara inköp
med fokus på miljö och social hållbarhet. Om detta arbete leder till att det
krävs förstärkt kompetens inom området, tas beslut om en sådan förstärkning
längre fram.
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På grund av ovanstående föreslår inköpsavdelningen att kommunfullmäktige
besluta att avslå medborgarförslaget.

Emma Breheim
Inköpschef

Beslutet skickas till
Inköpsavdelningen
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Sofia Riström

Upphandling av VA-kemikalier
Ärendenr 2015/488-05
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1 (2)
Ärendenr
2015/268-14

Tillväxtkontorets yttrande över reviderad ansökan för
Creative Nodes Fusion
Ärendenr 2015/268-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att revidera tidigare beslut gällande
återbetalningsskyldighet i projektet Creative Nodes - Fusion.
Om Luleå Näringsliv AB tecknar ett långsiktigt hyresavtal gällande
gemensamhetslokaler för projekt Creatve Nodes - Fusion och
strukturfondsprojektet inte beviljas medel från Europeiska regionala
utvecklingsfonden får Luleå Näringsliv AB hyra ut lokalerna och återbetala
projektbidraget till kommunen. Återbetalningen består av eventuella
hyresintäkter. Avräkningen till Luleå kommun sker i den takt som bolaget får
hyresintäkter.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 mars 2015 att
medfinansiera projektet Creative Nodes - Fusion med 1 200 tkr under den
totala projektperioden om tre år. Genom projektet ska bl a en fysisk
mötesplats etableras för de kulturella och kreativa näringarna. Den tilltänkta
mötesplatsen är Bergströmska gården som ska fungera som en nod för
nätverk, produkt- och affärsutveckling samt internationalisering.
Luleå Näringsliv AB är projektägare. Med anledning av att Luleå Näringslivs
styrelse givit Luleå Näringliv AB i uppdrag att ansöka hos Luleå kommun om
förändrade villkor rörande eventuell återbetalning om projektet inte blir av
föreslås en revidering av tidigare beslut om finansiering av Creative Nodes Fusion.
I utskottets tidigare beslut villkorades att Luleå Näringsliv har möjlighet att
använda Luleå kommuns medfinansiering i förskott för att hyra
gemensamhetslokaler för projektet. Beslutet om att hyra lokalerna måste ske
innan Tillväxtverkets beslut om projektet för att lokalerna ska hinna
färdigställas till dess att projektet går i skarpt läge.
Enligt tidigare beslut skulle Luleå Näringsliv AB hyra ut lokalerna återbetala
om strukturfondsprojektet inte blev av.
Revideringen av tidigare beslut blir enbart aktuell om projektet inte beviljas
medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden av Tillväxtverket.
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Förändringen innebär att Luleå Näringsliv AB får hyra ut lokalerna och
återbetala till kommunen om strukturfondsprojektet inte beviljas,
återbetalningen består av eventuella hyresintäkter. Avräkningen till Luleå
kommun sker i den takt som bolaget får hyresintäkter.

Beslutsunderlag




Beslut om finansiering av projekt Creative Nodes - Fusion,
kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-30§62 (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Luleå Näringsliv AB
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-03-16

§ 62
Finansiering av projektet Creative Nodes - Fusion
Ärendenr 2015/268-14

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. Medfinansiera projektet med 1 200 tkr under den totala
projektperioden om tre år,
2. Medel tas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. Medfinansieringen utgör grund för Luleå Näringsliv ABs
hyresåtagnade för Bergströmska gården och utbetalas som ett årligt
förskott. Hyrorna avser ytor för gemensamhetsfunktioner som t ex
gamelab. Om strukturfondsprojektet inte blir av får Luleå Näringsliv
AB hyra ut lokalerna och återbetala till kommunen. Då blir
Bergströmska gården ett vanligt företagshotell.
4. Tillväxtkontoret ska vara representerat i styrgruppen,
5. Projektledaren ska upphandlas och tillväxtkontoret ska erbjudas att
vara med i utformandet av upphandlingskriterier samt vid
bedömning.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har tidigare finansierat projekten Kreativa näringar
Luleå/Piteå och Creative Nodes som syftat till att stärka de kreativa och
kulturella näringarna (KKN). Luleå Näringsliv AB har varit projektägare och
projekten har finansierats av Tillväxtverk, regionala och lokala aktörer.
Denna ansökan utgör en fortsatt satsning på KKN och delar av IKT-branschen
(informations och kommunikationsteknologi) som definieras som tillhörande
KKN (webb/applikationer, spel). Genom projektet ska en fysisk mötesplats
etableras för KKN. Den tilltänkta mötesplatsen är Bergströmska gården som
ska fungera som en nod för nätverk, produkt- och affärsutveckling samt
internationalisering. Aktiviteterna är inte begränsade till företagen i huset
utan vänder sig till etablerade bolag i regionen som är verksamma i KKN.
En satsning på gamification/spel ryms inom denna ansökan. Ett sådant
satsningsområde omfattar även aktörer inom film, design, ljud,
programmering, systemlösningar, storytelling/dramaturgi samt företag som
idag arbetar tillsammans med spelföretag för att visuellt förbättra
kommunikation (digitala tjänstenäringar).

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2015-03-16

§ 62 (forts)
Projektet har målsättningen att öka omsättningen i små och medelstora
företag i KKN och att dessa företag även stärkt sin närvaro på den globala
marknaden. Ytterligare en målsättning är branschöverskridande samverkan.
KKN är både en egen bransch och ett kompetenskluster för övriga branscher
och viktig för regionens attraktivitet.
Luleå Näringsliv AB är projektägare och projektperioden är tre år. Den totala
projektbudgeten uppgår till 12 397 tkr. Från Luleå kommun uppgår sökt
belopp till 1 200 tkr (400 tkr/år), övrig finansiering förutsätts ske från
Länsstyrelsen (2 500 tkr), NLL (2 500 tkr) och Europeiska regionala
utvecklingsfonden (6 198 tkr).
Tillväxtkontoret menar att projektet ligger i linje med beslutade prioriteringar
i Program E och B samt regionala strategier. Huset Bergströmska gården har
kulturella värden och läget är centralt. Detta ger höga, och efterfrågade,
värden samtidigt som hyrorna blir höga och ytan begränsad. Husets omfång
och hyresnivåerna utesluter ett antal företag/organisationer och begränsar
därmed projektets förmåga. Våra större aktörer i form av lönsamma
reklambyråer och utvecklingsbolag inom kreativa näringar (BD-pop, Filmpool
Nord) får inte plats i huset. Det har därför varit viktigt att insatser i projektet
vänder sig till företag även utanför huset och att göra en särskild satsning på
spel/gamification för att få dragare i projektet. I projektet finns även en tydlig
koppling till affärsutveckling som inte funnits i tidigare projekt (Creative
Nodes). Trots begränsningar ser tillväxtkontoret möjligheter med att skapa en
kreativ mötesplats med ett centralt läge, den funktionen kan stärka näringen
och skapa mervärden för Luleåbor.

Sammanträdet
Tillväxtkontoret föredrar ärendet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer tillväxtkontorets förslag under proposition och finner att
arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Beslutet skickas till
info@luleanaringsliv.se samt matz.engman@luleanaringsliv.se
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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1 (2)
Ärendenr
2015/497-14

Tillväxtkontorets yttrande över bolagsordning och
aktieägaravtal för North Sweden Datacenter Locations AB
Ärendenr 2015/497-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. att godkänna bolagsordningen för North Sweden Datacenter Locations
AB
2. att anta aktieägaravtal mellan ägarna i North Sweden Datacenter
Locations AB

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är sedan tidigare delägare i bolaget North Sweden Datacenter
Locations AB som bildats för att marknadsföra vissa kommuner i norra
Sverige som etableringsorter för datalagring (KF 2011-12-19§269).
Med anledning av att aktieägaravtalet löpt ut 2014-12-31 föreslås ett reviderat
aktieägaravtal. Avtalstiden är 2015-01-01 till 2017-12-31.
Den huvudsakliga förändringen i det reviderade aktieägaravtalet är att
North Sweden Datacenter Locations AB kan erbjuda samverkan med andra
kommuner i regionen och kan därmed marknadsföra platser för lokalisering
utanför Boden, Luleå och Piteå. Sådan samverkan regleras i särskilda avtal
mellan North Sweden Datacenter Locations AB och samverkande kommun
som inte är delägare.
Parternas ekonomiska åtagande är 750 tkr per år jämfört med 500 tkr per år
enligt den föregående avtalsperioden. Det nya avtalet reglerar även tydligare
parternas ekonomiska åtagnaden. Medel för finansiering 2016-2018 beaktas i
strategisk plan och budget.
Till följd av förändringarna i det nya aktieägaravtalet föreslås även
förändringar i bolagsordningen.

Beslutsunderlag


Bolagsordning och aktieägaravtal (bilaga)
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Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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BOLAGSORDNING
för
North Sweden Datacenter Locations AB

1§

Firma

Bolagets firma är North Sweden Datacenter Locations AB.
2§

Säte

Styrelsen har sitt säte i Luleå.
3§

Verksamhetsföremål

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att marknadsföra vissa kommuner i
norra Sverige som etableringsorter för datalagring jämte annan därmed förenlig
verksamhet..
4§

Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 100.000 kronor och till högst
400.000 kronor.
5§

Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 100 stycken och till högst 400
stycken.
6§

Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
7§

Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst en och högst 7 styrelseledamöter, med högst 7
styrelsesuppleanter.
8§

Revisor

Bolaget skall, oavsett om laglig skyldighet föreligger, ha lägst en och högst två
revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande
fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat
revisionsbolag.
9§

Kallelse till bolagsstämma

5163964-v1

Kallelse till bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före
bolagsstämman.

5163964-v1
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10 §

Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

val av ordförande vid bolagsstämman;
upprättande och godkännande av röstlängd;
godkännande av dagordningen;
val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse;
beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning;
beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt
den fastställda balansräkningen;
beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och i förekommande fall,
verkställande direktör;
fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och,
i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande
fall, revisorer och revisorssuppleanter;
annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
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AVTAL
Detta avtal (”Avtalet”) har träffats mellan
(1) Luleå Näringsliv AB (”LNAB”);
(2) Luleå Kommun;
(3) Piteå Kommun;
(4) Bodens Kommun och
(5) Norrbottens Läns Landsting (”NLL”)
LNAB och parterna i (2) – (5) ovan benämns nedan gemensamt ”Parterna” och
var för sig ”Part”. Parterna (2)–(4) ovan benämns i det följande för
Kommunerna.

1

Bakgrund
Det finns ett stort och växande behov av datalagringskapacitet i Europa och i
världen i övrigt. Branschen präglas av relativt få men mycket stora företag som
ofta agerat synonymt vid etableringar och investeringar.
Norra Sverige har visat sig kunna svara upp mot de högt ställda krav som ställs
av de stora internationella bolag det här är fråga om. Ett antal etableringar har
genomförts och det är Parternas gemensamma intention att de skall följas av
fler. Parterna har enats om att fortsätta den samverkan som inleddes 2012 genom
bildandet av gemensamt ägda bolaget North Sweden Datacenter Locations AB
där syftet är att marknadsföra regionen och dess möjligheter till ytterligare
etableringar av nationella och internationella datacenter.

1.1

Bolaget skall i samma syfte kunna erbjuda samverkan även med andra
kommuner i regionen. Sådan samverkan skall regleras i särskilt avtal mellan
Bolaget och samverkande kommun.
Beslut om samverkan fattas av styrelsen i Bolaget.

1.2

Aktierna i Bolaget skall även fortsättningsvis ägas av LNAB med 52 % medan
övriga parter skall äga 12 % vardera.

1.3

Bolagets verksamhet skall vara att tillsammans med Parterna marknadsföra
regionen genom att skapa kontakter med investerare som vill etablera datacenter
i regionen..

1.4

Parterna ingår detta Avtal för att reglera de ekonomiska villkoren för Bolagets
verksamhet för kommande år samt reglera inbördes förhållanden vad avser
administration, ägande och ledning av Bolaget.

1.5

Bestämmelserna i detta Avtal skall gälla samtliga aktier och andra
aktierelaterade instrument som Parterna äger under detta avtals giltighetstid.
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1.6

LNAB ger Bolaget rätt att med ensamrätt utan ersättning använda sig av
varumärket The Node Pole i sin verksamhet. Det åligger dock Bolaget att
formulera en policy hur varumärket skall kunna nyttjas av delägare och
samverkanspartners.

1.7

Detta avtal ersätter det avtal som träffats tidigare mellan parterna och som löper
ut 2014-12-31.

2

Bolaget
Bolagets aktiekapital är 100.000 sek.
Resultat och ekonomisk ställning framgår av Bolagets årsredovisningar.
Nuvarande styrelse framgår av registreringsbevis.

3

Bolagsordning

3.1

Bolagets bolagsordning har samma lydelse nu som när Bolaget bildades.
Där beskrivs verksamheten i §3 ”att marknadsföra Luleå, Piteå och Boden som
etableringsorter för datalagring jämte annan därmed förenlig verksamhet”.
Parterna är ense om att Bolagsordningens innehåll kan komma att ändras efter
beslut på bolagsstämma men att Bolagsordningen så långt möjligt skall vara
förenlig med bestämmelserna i detta Avtal.

3.2

För det fall Bolagsordningen och detta Avtal innehåller motstridiga eller icke
förenliga bestämmelser skall detta Avtal äga företräde mellan Parterna.

.

4

Styrelse m.m.

4.1
Bolagets styrelse skall bestå av 6 ledamöter. LNAB äger nominera två
ledamöter, övriga parter vardera en ledamot. Parterna skall samråda med
varandra
inför val av ledamöter och är eniga om att ledamöterna skall utses med beaktande av vad
som ur ett affärsmässigt perspektiv utgör en
lämplig
styrelsesammansättning.
4.2

Parterna förbinder sig att på begäran av Part avhålla bolagsstämma och på denna
rösta för tillsättning av de personer som har nominerats av Part enligt ovan.
Detsamma gäller vid årsstämma. Parterna skall sträva efter jämn
könsfördelning i styrelsen

4.3

Bolagsstämman beslutar om huruvida ersättning skall utgå till styrelseledamöter
och dennas omfattning.

5

Överlåtelse av aktier

5.1

Förbud mot att överlåta aktier
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5.2

Part äger inte rätt att överlåta eller på annat sätt överföra äganderätten till Aktie
under en tid av tre (3) år från undertecknandet av detta Avtal.

6

Sekretess
Parterna åtar sig att så länge Part är part till detta Avtal och/eller aktieägare i
Bolaget och under en period om tre (3) år därefter inte använda eller avslöja
finansiell information, företagshemligheter eller annan information (muntlig
eller skriftlig, på diskett eller i elektronisk form) som Part kan komma att
mottaga eller erfara genom ingående av eller uppfyllande av dess skyldigheter
enligt detta Avtal eller på annat sätt, som relaterar till Bolaget och som inte är
offentliggjord om inte (i) skyldighet följer av lag eller beslut av domstol eller
annan myndighet, (ii) skyldighet följer av tillämpliga börsregler eller liknande,
(iii) de övriga Parterna skriftligen samtyckt till offentliggörande eller (iv)
informationen har delgivits professionella rådgivare som är bundna av
sekretessplikt avseende all information de delgivits. Om Part är skyldig enligt (i)
– (ii) att offentliggöra information, skall offentliggörande Part i största möjliga
utsträckning samråda med övriga Parter innan informationen offentliggöras.

7

Avtalsbrott

7.1

För det fall Part i väsentligt hänseende bryter mot detta Avtal äger övriga Parter
rätt, men ingen skyldighet, att säga upp detta Avtal avseende den Part som brutit
mot Avtalet och att förvärva den avtalsbrytande Partens Aktier (i förekommande
fall i proportion till de uppsägande Parternas inbördes ägande av Aktier). Värdet
av Aktierna skall bestämmas till anskaffningsvärdet, 1.000 kr/aktie.

7.2

Den påföljd som föreskrivs i punkt 7.1 ovan skall inte utesluta annan påföljd
som Part kan äga rätt till gentemot den Part som bryter mot Avtalet.

.

8

Avtalstid

8.1

Detta Avtal träder i kraft 1 januari 2015 och gäller till utgången av 2017.

8.2

Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen senast nio månader innan
avtalstidens utgång Om uppsägning ej sker inom föreskriven tid förlängs avtalet
automatiskt med ett år med samma uppsägningstid.

8.3

Om Part efter uppsägning utträder som part i Avtalet har övriga parter både rätt
och skyldighet att förvärva utträdande parts aktier i Bolaget (i förekommande
fall i proportion till de uppsägande Partarnas inbördes ägande av Aktier). Värdet
av Aktierna skall bestämmas till anskaffningsvärdet, 1.000 kr/aktie.

9

Ändringar och Tillägg
Ändringar av och tillägg till detta Avtal skall för att vara bindande vara
skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.
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10

Överlåtelse
Part skall inte, på annat sätt än vad som föreskrivits i detta Avtal, äga rätt att
utan övriga Parters skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller
skyldigheter enligt detta Avtal.

11

Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, skall detta
inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället skall
Parterna justera Avtalet eller bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge
effekt åt Avtalets andemening.

12

Parternas ekonomiska åtaganden
Kommunerna och NLL förbinder sig att under avtalstiden tillföra vardera
750.000 sek per år till Bolaget som ersättning för de tjänster som Bolaget utför
eller som ägartillskott.
Om parterna är eniga kan årsavgiften fastställas till annat belopp om så skulle
erfordras för att kunna nå de mål som styrelsen sätter upp för verksamheten.

13

Fullständigt avtal
Envar Part bekräftar att detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen
och avtalet mellan Parterna avseende dess innehåll och har företräde framför
samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan
Parterna.

14

Övrigt

14.1

Detta Avtal reglerar med uteslutande av Lag(1980:1102) om handelsbolag och
enkla bolag uttömmande alla frågor som Avtalet berör.

14.2

Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser avseende dess innehåll
som föregått detta Avtal ersätts av innehållet i detta Avtal med bilagor.

15

Tillämplig lag och skiljedom

15.1

Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal.

15.2

Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom förenklat
skiljeförfarande
enligt
Regler
för
Stockholms
Handelskammares
Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljeförfarandet skall äga rum i Luleå. Det
svenska språket skall användas i förfarandet.

15.3

Har en Part påkallat ett skiljeförfarande med hänvisning till förevarande
skiljeklausul skall Institutet meddela samtliga Parter som är bundna av
skiljeklausulen.
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15.4

Om flera skiljeförfaranden påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul,
skall skiljenämnden i det först påkallade förfarandet efter konsultation med
samtliga berörda Parter bestämma huruvida det senare påkallade förfarandet
skall kumuleras med det tidigare påkallade förfarandet. Om skiljenämnden anser
att en kumulation skulle medföra en beaktansvärd fördröjning av endera
förfarandet, kan skiljenämnden bestämma att skiljeförfarandena skall
handläggas var för sig. Om två eller flera skiljeförfaranden kumulerats kan
skiljenämnden efter konsultation med samtliga berörda Parter bestämma att ett
eller flera skiljeförfaranden skall handläggas separat.

15.5

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas
av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under
förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av
förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form
vidarebefordras till tredje person utan samtliga Parters skriftliga samtycke. Part
skall emellertid inte vara förhindrad att vidarebefordra sådan information för att
på bästa sätt tillvarata sin rätt med anledning av tvisten eller om Part enligt
författning, föreskrift, myndighetsbeslut, börskontrakt eller motsvarande är
skyldig att lämna sådan information.

15.6

Om detta Avtal, eller del därav, överlåts till en tredje person skall sådan tredje
person automatiskt vara bunden av denna skiljeklausul.
_______________________

Detta Avtal har upprättats i fem exemplar varav Parterna har tagit var sitt.
Luleå, Piteå och Boden i april/maj 2015
Luleå Näringsliv AB

Bodens Kommun

Göran Carlsson

Inge Andersson

Luleå Kommun

Norrbottens Läns Landsting

Yvonne Stålnacke

Maria Stenberg

Piteå Kommun

262430-v1

Peter Roslund
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
IT-kontoret
Anders Granström

2015-04-15

1 (2)
Ärendenr
2015/471-00

Informationssäkerhetspolicy för Luleå kommunkoncern
Ärendenr 2015/471-00

Kommunledningsförvaltningens/IT-kontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till
informationssäkerhetspolicy för Luleå kommunkoncern.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen behöver, bör och ska besluta om informationssäkerhetspolicy
men har fram tills nu saknat en övergripande policy för kommunkoncernen.
Bifogat förslag till policy överlämnas härmed för beslut. Om förslaget antas
kan Kommundirektören fastställa ”Riktlinjer för Informationssäkerhet för
användare i Luleå kommunkoncern”.

Beskrivning av ärendet
Informationssäkerhet är den del i organisationens lednings- och
kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.
Informationssäkerhetspolicy, riktlinjer och instruktioner
styr kommunens systematiska informationssäkerhetsarbete. Uppföljning av
att styrdokumenten följs är en viktig del av kommunens kvalitetssäkring.
Informationssäkerhetspolicyn redovisar ledningens viljeinriktning och mål för
informationssäkerhetsarbetet. Policyn konkretiseras i riktlinjer för
informationssäkerhet samt rutiner för informationssäkerhetsarbete.
Förslag till Informationssäkerhetspolicy och ”Riktlinjer Informationssäkerhet
för Användare i Luleå kommunkoncern” har remissbehandlats i kommunen
varefter synpunkter inarbetats i föreliggande förslag.
Förslag till riktlinjer för användare samt en kortversion av densamma har
tagits fram till ärendet för att exemplifiera konkretiseringsnivån i en riktlinje.
Riktlinjerna bifogas ärendet som fördjupning och bredvidläsning.

Beslutsunderlag




Informationssäkerhetspolicy
Riktlinjer Informationssäkerhet för Användare i Luleå
kommunkoncern
Kortversion av ”Riktlinjer Informationssäkerhet för Användare i Luleå
kommunkoncern”

Anders Granström
Chef, IT-kontoret.

Beslutet skickas till
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Kommunledningsförvaltningen
IT-kontoret
Anders Granström

2015-04-15

Alla förvaltningar samt bolag.
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Informationssäkerhetspolicy för Luleå kommun
Inledning
Kommunens alla verksamheter är beroende av att dess information är
tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt, samt att den är riktig och
därmed kan utgöra ett korrekt beslutsunderlag. Hoten mot våra
informationstillgångar är många, och för att säkerställa att informationen
är skyddad finns vissa informationssäkerhetskrav som måste uppfyllas.
Samtliga anställda i Luleå kommun har ett ansvar för att säkerställa god
informationssäkerhet.
Med informationssäkerhet avses skydd av informationstillgångar med
syftet att upprätthålla nödvändig nivå gällande riktighet, tillgänglighet,
konfidentialitet och spårbarhet:
 Riktighet; att informationstillgångar inte förändras eller förstörs av
misstag eller av obehörig
 Tillgänglighet; att informationstillgångar är tillgängliga för
behöriga användare, i avsedd utsträckning
 Konfidentialitet; att informationstillgångar inte avslöjas eller blir
tillgängliga för obehörig
 Spårbarhet; möjlighet att entydigt kunna härleda utförda
aktiviteter i systemet till en identifierad användare.

Styrande dokument för Informationssäkerhetsarbetet
Arbetet med Informationssäkerhet inom Luleå kommun styrs genom
följande dokument.
 Informationssäkerhetspolicy (detta dokument): Syfte och mål
med informationssäkerhetsarbetet i Luleå kommun.
 Riktlinjer för informationssäkerhet: Interna regelverk för
medarbetare och elever inom Luleå kommun avseende
hanteringen av information samt användning av IT-stöd och
mobila enheter.
Vidare kommer handlingsplaner m m att tas fram löpande för det dagliga
arbetet med informationssäkerhet.

Dokumenttyp
Policy
Dokumentansvarig

Dokumentnamn
Informationssäkerhetspolicy
Senast reviderad

IT-chef

Fastställd
Beslutsinstans
KF
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Giltighetstid
Dokument gäller för
samtliga inom Luleå
kommunkoncern

LULEÅ KOMMUN

Dnr

2 (2)

Kommunledningsförvaltningen
IT-kontoret

Syfte
Det överordnade syftet med Luleå kommuns Informationssäkerhetspolicy
är att skapa och upprätthålla en gemensam syn på informationssäkerhet
och hur arbetet med informationssäkerhet inom Luleå kommun ska
bedrivas.
Inom respektive område är syftet att Luleå kommuns informationssäkerhetsarbete ska åstadkomma följande:
Område
Medborgares och
intressenters förtroende
Verksamhetens
informationssäkerhet

Grad av informationssäkerhet
Att genom god informationssäkerhet medverka till att
medborgare och andra intressenter ska kunna känna sig
trygga vid informationsutbyte med kommunen.
Att samtliga anställda inom kommunkoncernens
verksamheter har kunskap om och tillämpar gällande
regelverk beträffande informationssäkerhet.
Att grunden läggs till ett kontinuerligt och systematiskt
arbete som resulterar i en god informationssäkerhet vilken är
anpassad efter verksamhetens förutsättningar och behov.

Författningar

Standarder

Att genom ett väl förankrat och integrerat ledningssystem för
informationssäkerhet möjliggöra bra service och utveckling,
samt ett gott samarbete såväl internt som externt för
verksamheten generellt.
Förutom att leva upp till de krav som generellt ställs på
kommunens informationssäkerhet genom lagar, förordningar
och föreskrifter så har kommunen specifikt ansvar för alla
sina verksamheter.
Att leva upp till de krav som nationella informationssäkerhetsstandarder ställer på verksamheters
informationssäkerhet.

Policyns giltighet och tillämpning
Denna policy är beslutad av kommunfullmäktige och uttrycker
ledningens viljeinriktning och mål för informationssäkerhetsarbetet inom
kommunen. Samtliga anställda, politiker, extern personal och andra som
är i kontakt med kommunens informationstillgångar omfattas av policyn
med tillhörande instruktioner. Policyn gäller för alla kommunkoncernens
verksamheter.
Alla som är i kontakt med kommunens information och utrustning har ett
ansvar att skydda densamma. Policyn med tillhörande riktlinjer ska, av
chef eller motsvarande, kommuniceras med samtliga medarbetare på
lämpligt sätt.
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Dokumenttyp

Dokumentnamn
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Riktlinje

Informationssäkerhet för användare
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Kommundirektör
2015-XX-XX

Version
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Reviderat

1.3

KLF IT-chef
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2015-03-02

Förord
En god informationssäkerhet är idag en absolut nödvändighet för alla
organisationer. Hoten mot våra informationstillgångar är många och ökar
ständigt. Luleå kommunkoncerns alla verksamheter är beroende av att
informationen är tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt och att den är
riktig för att kunna fullfölja sina uppdrag och ge god service till medborgare
och andra intressenter. Därför måste vi i likhet med andra organisationer
säkerställa att informationen är skyddad och att ställda informationssäkerhetskrav är uppfyllda. Samtliga anställda i Luleå kommunkoncern har
ett eget ansvar för att upprätthålla en god informationssäkerhet.

Anne Karlenius, Kommundirektör
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INLEDNING

Kommunens alla verksamheter är beroende av att dess information är tillgänglig för
rätt person vid rätt tidpunkt samt att den är riktig och därmed kan utgöra ett bra
beslutsunderlag.
Hoten mot våra informationstillgångar är många, och för att säkerställa att
informationen är skyddad finns vissa informationssäkerhetskrav som måste uppfyllas.
Samtliga anställda i Luleå kommunkoncern har ett ansvar för att säkerställa god
informationssäkerhet.
Du som är medarbetare och därmed användare av kommunens information ska känna
till:
•
•

•

vilka krav som ställs på dig inom informationssäkerhet
vad du ska göra vid incidenter (exempelvis att informationen inte är
tillgänglig, du misstänker virusangrepp eller dataintrång, information har
ändrats eller förstörts, stöld eller förlust av datautrustning )
att du kan få stöd och hjälp från din chef, systemägaren,
systemförvaltaren, systemadministratören eller IT-support

Ramarna för Luleå kommunkoncerns informationssäkerhetsarbete baseras på gällande
lagar samt för Luleå kommun anpassade föreskrifter. Dessa reglerar hanteringen av
kommunens informationstillgångar, däribland skyddet av personlig integritet.
Alla som är i kontakt med kommunens information och utrustning har ett ansvar att
skydda densamma. Policyn med tillhörande riktlinjer ska, av chef eller motsvarande,
kommuniceras med samtliga medarbetare på lämpligt sätt.

2

STYRANDE DOKUMENT FÖR
INFORMATIONSSÄKERHET


Informationssäkerhetspolicy
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Riktlinjer - informationssäkerhet för användare inom Luleå
kommunkoncern (detta dokument)



Riktlinjer - informationssäkerhet för systemägare & systemförvaltare
(under bearbetning)



Säkerhetsanvisningar för mobila enheter (bilaga till Riktlinjer informationssäkerhet för användare inom Luleå kommunkoncern)



Riktlinjer för roller och ansvar inom informationssäkerhet och
systemförvaltning



Ärendehantering i Luleå kommun

Utöver dessa dokument så har kommunen utarbetat IT-policy och IT-strategi samt att
enskilda verksamhetssystem har egna tillämpningsanvisningar. Om efterlevnaden är
god även av innehållet i dessa dokument så bidrar detta till kommunens systematiska
arbete för att skydda informationen mot hot och därmed bevara förtroendet för den
kommunala verksamheten.
Informationssäkerhet är en del av kommunens interna säkerhetsarbete. Kommunens
agerande och organisation vid extraordinära händelser, agerande vid personliga hot,
riskbedömningar för skador och störningar på kommunens verksamhet, systematiskt
brandskyddsarbete, försäkringsfrågor, personlig säkerhet etc finns beskrivna i andra
styrande dokument.
”Riktlinjer - informationssäkerhet för användare” ska tillämpas inom Luleå
kommunkoncern, med undantag för krav som respektive bolags ledning bedömer står
i konflikt med Luleå kommunföretags ägardirektiv och är beslutad enligt egen riktlinje.

3

VAD ÄR INFORMATIONSSÄKERHET

Information kan vara talad, skriven eller tryckt på papper, elektronisk/digital och som
digital förpackad i bild-, film eller ljudformat. Exempel på information i kommunen är
föreskrifter om vad som gäller för en kommunal tjänst för medborgarna, politisk
handläggning och beslut, tjänstemannabeslut eller rådgivning, uppgifter om anställd
personal, omvårdnadsdokumentation, dokumentation om elever, betyg, förbrukning
av vatten och el, kartmaterial, m m.

98

4 (27)

LULEÅ KOMMUN

STYRDOKUMENT

Kommunledningsförvaltningen
IT-kontoret

2015-03-02

5 (27)

Med informationssäkerhet avses skydd av informationstillgångar med syftet att
upprätthålla nödvändig nivå avseende:





Tillgänglighet; att informationstillgångar är tillgängliga för behörig
användare i avsedd utsträckning
Riktighet; att informationstillgångar inte förändras eller förstörs av misstag
eller av obehörig
Konfidentialitet; att informationstillgångar inte avslöjas eller blir
tillgängliga för obehörig
Spårbarhet; möjlighet att entydigt kunna härleda utförda aktiviteter i
systemen till en identifierad användare

Behovet av skyddsåtgärder utifrån begreppen tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet
och spårbarhet är olika beroende på hur verksamheten har klassat informationen.
Informationsklassningen har stor betydelse för hur du förväntas agera.

Informationssäkerhetens omfattning beskrivs ofta enligt nedanstående figur.

Informationssäkerhet

Administrativ
säkerhet

Policies &
regelverk

Rutiner

Övervakning
& kontroll

Teknisk säkerhet

Revision &
uppföljning

Fysisk
säkerhet

Systemsäkerhet
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4

INFORMATIONSSÄKERHETSRÅD OCH ETISKT
RÅD

4.1

Informationssäkerhetsråd
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Kommunen avser att inrätta ett informationssäkerhetsråd med deltagare från
förvaltningar och bolag. Förutom informationssäkerhetssamordnare,
kommunarkivarie och kommunjurist deltar antingen verksamheternas IT-samordnare
eller personuppgiftsombud.
Rådets uppgifter är att genom erfarenhets- och kunskapsutbyte utveckla kommunens
arbete med informationssäkerhet på en övergripande nivå, men också bevaka vilka
behov av stöd som verksamheterna behöver och föreslå förbättringar. Rådet ska
dessutom bevaka efterlevnaden av att kommunen arbetar på ett informationssäkert
sätt i enlighet med kommunens styrdokument och lagstiftning. Rapportering och
förslag till beslut läggs till kommundirektörens ledningsgrupp.
Delar av rådet (IT-chef, IT-controllerchef, informationssäkerhetssamordnare samt
kommunjurist) utgör beslutande grupp för att ta ställning till rapporterade
informationssäkerhetsincidenter med mandat att agera omedelbart och genomföra
åtgärder. Beroende på incidentens karaktär kan berörd förvaltningschef, bolagschef,
säkerhetschef eller kommundirektör kallas in för att medverka vid bedömning och
beslut om åtgärd. Rapportering av genomförda åtgärder görs till kommundirektörens
ledningsgrupp.

4.2

Etiskt råd för blockering av hemsidor

Kommunen vill markera att den arbetar aktivt mot kränkande beteende på nätet och inte tillåter
åtkomst av en hemsida som etiska rådet beslutat att blockera från kommunens nätverk. Blockering
av hemsida innebär dock inte att kommunen förhindrar åtkomst från mobiltelefoner eller från
andra nätverk.
En begäran om blockering kan ställas till IT-kontoret som sammankallar det etiska rådet. Det
etiska rådet har representanter från Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen,
Kommunikationskontoret, Personalkontoret samt från IT-kontoret.
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Rådets beslut kommuniceras till den/de som initierat begäran. Om en begäran om
blockering bifalls så kommunicerar Kommunikationskontoret detta på lämpligt sätt.

5

ÅTKOMST TILL INFORMATIONEN

5.1

KLASSNING

Verksamhets- och samhällsviktig information i Luleå kommun klassas av systemägare
och systemförvaltare utifrån aspekterna tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och
spårbarhet (definitioner, se avsnitt 3).
Det är klassningen som avgör hur informationen ska skyddas. Då du som användare
ska flytta eller spara information till annat media (exempelvis extern hårddisk, USBsticka eller annan nätverksplats) behöver du känna till hur den är klassad för att kunna
avgöra var och hur du får lagra den. Information kan vara klassad i tre olika nivåer;





Grundsäkerhetsnivå (exempelvis information som kommunen kan
publicera som öppna data eller att konsekvenserna är lindriga om
informationen är otillgänglig ett par dagar)
Mellan (t ex ekonomisystem)
Hög (t ex socialtjänstens verksamhetssystem)

Klassningen lägger betydande vikt vid att offentlighetsprincipen gäller oavsett
informationsbärare. Information som lagras elektroniskt ska ha samma tillgänglighet
som information lagrad på annat sätt.

5.2

BEHÖRIGHET OCH INLOGGNING

Chef, eller av denne utsedd person, registrerar anställningsuppgifter i kommunens
Personalsystem. När din anställning i kommunen träder i kraft erhåller du behörighet
till kommunens nätverk, hemmakatalog (H:), intranätet, Internet,
Word/Excel/Powerpoint, utskrifter, generella IT-system samt e-post.
I samband med din första inloggning i Luleå kommuns nätverk får du ett
välkomstbrev via e-posten där du uppmanas att gå igenom en självstudiekurs i
grundläggande IT-säkerhet, Datorstödd Informationssäkerhetsutbildning för
Användare (DISA), främst inriktad mot vad du som användare bör tänka på.
Nyanställda i bolagen LLT, LRAB, Luleå Hamn AB och Kronan erhåller samma
uppmaning i brev från respektive IT-samordnare.
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Första gången som du loggar in med det tilldelade lösenordet i nätverket byter du
omedelbart lösenord till ett lösenord som bara du känner till. Det är vanligt att den
principen används som första åtgärd för nya IT-system som du får behörighet till,
nämligen att du får ett preliminärt lösenord som du vid första inloggningen
omedelbart ska byta.
Om du har glömt lösenordet till nätverket så finns en instruktion på intranätet som
beskriver hur du med hjälp av medarbetare på plats själv åtgärdar problemet. Ifall du
väljer att kontakta IT-support så tillämpas motringning. Ett nytt tillfälligt lösenord
lämnas enbart ut på ett telefonnummer som finns i kommunens förteckning.
Systemförvaltare för respektive system ansvarar för att ge dig behörighet till de
verksamhetsspecifika system som du använder i arbetet. Användarnamn och lösenord
distribueras till dig antingen via din chef eller från din systemförvaltare per epost.

5.3

BEHÖRIGHET FÖR EXTERNA ANVÄNDARE

Externa användare, exempelvis konsulter, behöver ibland behörighet till nätverk och
system. Systemförvaltaren eller systemägaren ska i sådana fall göra en ansökan om
behörighet för konsulten, som personligen skriver under både behörighetsansökan
samt sekretessförbindelse. Konsulten ska inte ha tillgång till mer information än denne
behöver för sitt uppdrag.
Externt anlitad eller inhyrd personal får endast ansluta medhavd dator eller annan
utrustning till kommunens trådlösa gästnät (LK_GUEST). För dessa är det inte tillåtet
att ansluta till kommunens administrativa nät (LK_NET) eller till kommunens
resursnät.

Detaljer om rutiner för externa användares åtkomst hittar du i dokumentet
”Fjärråtkomst till Luleå kommuns verksamhetssystem, servrar och nät”, daterat 201403-20.

5.4

LÖSENORD

Lösenordet som är kopplat till ditt användarnamn, är till för att förhindra obehöriga
från att få tillgång till kommunens information.
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Vissa system/applikationer har regler för hur lösenordet ska vara konstruerat, andra
tillåter ”enklare” lösenord. Tänk dock på att om du väljer ett enkelt lösenord
underlättar du för eventuella angripare att ta sig in i kommunens nätverk och system.
Tänk på detta då du väljer lösenord:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lösenord är personliga och det är ditt ansvar att se till att ingen annan
känner till dina lösenord
när du dokumenterar lösenord så ska det vara på ett säkert sätt
lösenordet ska vara minst 6 tecken långt.
använd inga riktiga ord som lösenord
använd inte heller namn på familjemedlemmar, husdjur, telefonnummer
el dylikt som kan kopplas till dig personligen.
lösenordet bör bestå av stora och små bokstäver samt siffror och
specialtecken - i de fall applikationen/systemet tillåter det
du får inte använda samma lösenord i kommunens system som de du
använder hemma
återanvänd inte lösenorden
byt lösenord på nätverket och för eposten när du uppmanas göra detta (8
ggr per år) samt minst 4 gånger per år i verksamhetssystem som inte har
fastställt bytesintervall.

6

DIN ARBETSPLATS

6.1

UTRUSTNING FÖR DIG SOM ANSTÄLLD AV KOMMUNEN

IT-kontoret har ansvaret för kommunens nät. Det innebär att endast personal från ITkontoret, eller av IT-kontoret anvisad personal från underleverantör, har rättighet och
behörighet att ansluta utrustning till nätet, göra kopplingar/omkopplingar i det fysiska
datanätet och liknande insatser.
Det innebär också att endast av IT-kontoret godkända och anvisade fabrikat &
modeller får beställas och användas.
För din dator med tillhörande utrustning gäller dessutom följande:
•

om du behöver ytterligare utrustning för att kunna klara av dina
arbetsuppgifter ska du anmäla detta till din chef som i sin tur beställer
den utrustning som behövs
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fel ska omedelbart anmälas till IT-support
ingen anslutning av privat utrustning till kommunens nätverk tillåts,
förutom till det publika gästnätet LK_GUEST

ANSLUTNING FÖR ELEV, MEDBORGARE & EXTERN

Kommunens skolelever ansluter till Internet via trådlös uppkoppling. De s k
skoldatorerna får inte anslutas till det fasta nätverket (via fasta uttag).
Kommunen tillhandahåller publik trådlös Internetåtkomst på flera platser, t ex i
Kulturens Hus, på skolor, i stadshuset och på flertalet arbetsplatser. Där är det tillåtet
att ansluta privata dataenheter till det publika nätet LK_GUEST. Åtkomst till Internet
tilldelas med koppling till användaren, med tidsbegränsning och med begränsning av
trafikmängd. Trafiken på Internet loggas och sparas (spårbarhet) för att användas vid
eventuell utredning om missbruk.

6.3

PROGRAM OCH APPLIKATIONER

Arbetsgivaren tillhandahåller program och applikationer som du behöver i ditt arbete.
För bärbar eller stationär arbetsplatsdator finns kraftiga begränsningar för vad du själv
kan ladda ned. Vid nedladdning av möjliga valbara applikationer, är rådet att vara
försiktig och att du hellre frågar om råd en gång för mycket i stället för inte alls.
Kommunen har tills vidare lagt få begränsningar för nedladdning av applikationer till
läsplattor och smarta mobiler. Rådet är därför att vara extra försiktig innan du
bestämmer dig för att ladda ned en applikation till dessa dataenheter.
Övriga saker som du ska känna till:
•
•

•

det är inte tillåtet att kopiera eller använda kommunens program utanför
kommunens verksamhet
det är inte tillåtet att använda kommunens program för mer än det du
behöver i ditt arbete, exempelvis att söka information i
verksamhetssystem för privata ändamål. Det ska finnas en relation till
dina arbetsuppgifter, i annat fall finns risk för dataintrång
vissa verksamhetssystem lyder under hälso- och sjukvårdslagstiftning och
är därmed belagda med striktare regler som bland annat påbjuder
regelbundna åtkomstkontroller av användarna
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använd inte någon annans inloggning; de enda undantagen från detta
gäller för självklara händelser såsom akut situation med fara för hälsa, liv
eller skada på egendom

Vidare så är det enligt lag förbjudet att:






6.4

sprida information via Internet eller därmed sammankopplade nätverk
som bryter mot svensk lagstiftning, som t.ex. barnpornografi, förtal eller
yttranden som kan ses som hets mot folkgrupp
utföra marknadsföring genom massutskick av e-post (spam) eller s k
mailbombning om mottagaren ej i förväg gett sitt samtycke till detta
utnyttja någon annans identitet eller IP-adress, eller försöka att göra det
ladda hem, lagra eller sprida dataprogram, musik, bilder och filmer eller
annat copyrightskyddat material utan tillstånd av upphovsmannen

NÄR DU LÄMNAR DIN ARBETSPLATS
•

•

•
•

6.5

stäng alltid av datorn när du går hem för dagen och logga ut från
nätverket om du lämnar arbetsplatsen för en längre stund, kravet avser
både säkerhet och ur energisynpunkt
när du lämnar datorn utan uppsikt, lås datorn tillfälligt antingen med
tangenterna Ctrl+Alt+Delete och välj Lås Arbetsstation eller använd
tangenterna windowsflaggan+L
lås in personakter och annat sekretessbelagt material enligt instruktioner
på din arbetsplats
om möjlighet finns och din chef kräver det så lås dörren när du avslutar
för dagen eller lämnar rummet

SERVICE OCH KASSERING

IT-kontoret köper in datorer och tillhandahåller datorarbetsplats som tjänst för
kommunens verksamheter. Datorerna byts ut till nya efter ca tre års användning.
•

när du byter ut/lämnar tillbaka din dator, kontrollera att det inte finns
lagrat information på hårddisken C:\. Flytta i så fall den informationen
och radera den därefter från hårddiskens C:\
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all installation och service av din dator utförs av IT-kontoret eller av
denne anlitad underleverantör

7

DISTANSARBETE

7.1

ARBETE HEMIFRÅN ELLER ANNAN PLATS

När du jobbar utanför kontoret är det extra viktigt att tänka på säkerheten. Jobbar du
hemifrån bör du särskilt tänka på att:
•


•
•
•
•

•

du ansvarar för din dator (och annan kommunägd utrustning) när du tar
med den utanför kommunens lokaler. Det innebär att du ska skydda den
från stöld och åverkan genom att förvara den på ett säkert sätt och inte
lämna den obevakad i bilen om du stannar för att uträtta ärenden
inte lagra arbetsrelaterad information på en privat dator
inte lämna datorn obevakad så att exempelvis familjemedlemmar kan se
ditt arbetsmaterial
inte låta exempelvis familjemedlemmar använda din jobbdator eller
annan kommunägd utrustning
inte använda privat e-post till arbetsrelaterad information
kommunens klientplattform medger åtkomst av information oavsett var
du befinner dig, förutsatt internetåtkomst. Undvik därför användning av
USB-sticka för överföring eller lagring av information
om du ansvarar för extern föreläsare och denne vill använda information
från egen medhavd USB-sticka så bör du försäkra dig om att föreläsarens
USB-sticka är krypterad enligt kommunens anvisningar.

Jobbar du på annat ställe utanför kontoret, exempelvis på tåg, så tillkommer att du bör
tänka på:
•

•

Använd ett insynsskydd på datorskärmen om du jobbar med känslig
information. Skyddet förhindrar att någon obehörig kan läsa information
från din skärm, såvida personen inte sitter mitt framför skärmen.
Om du talar i telefonen, tänk på att du inte vet vem som kan lyssna. Prata
därför inte om saker som kan vara känsligt om du inte har försäkrat dig
om att ingen annan kan avlyssna samtalet

Övrigt gällande distansarbete, se riktlinjen ”Distansarbete” (2010-12-15)
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ANVÄNDNING AV MOBILA ENHETER

Se bilagan till denna riktlinje, ”Säkerhetsanvisningar för mobila enheter”, bilagan beskriver
saker att tänka på om du använder mobiltelefon och/eller läsplatta. Säkerhetsanvisningarna
finns också med som bilaga längst bak i detta dokument.

8

LAGRING

All information som finns i verksamhetssystemen är Luleå kommuns egendom och
lagras på gemensamma resurser. Information som lagras på de gemensamma
resurserna säkerhetskopieras och förvaras på säkert ställe.
Det finns mycket mer som produceras av dig som anställd i kommunen och som inte
placeras direkt i verksamhetssystem. Fortsatt gäller att tjänstedokument ägs av Luleå
kommun men att det finns flera olika ställen att lagra informationen på. Var du bör
lagra din information beror på vilken typ av information det handlar om. Vissa
lagringsytor är mer känsliga än andra. Klassificering av informationen avgör var den
ska, eller inte ska, lagras.
Kommunen arbetar med införandet av ett dokumenthanteringssystem som, när det är
infört, lagrar merparten av de dokument som produceras i kommunen oavsett om
dokumenten är att betrakta som allmän handling eller arbetsmaterial. Systemet innebär
bl a att du som användare inte behöver fundera på var dokument lagras, systemet
sköter detta åt dig på ett korrekt, organiserat och lättillgängligt sätt sedan du angett
metadata för dokumentet.
Fram till dess att dokumenthanteringen är automatiserad så gäller nedanstående
stycken och tabellen:
Din personliga hemmakatalog H: bör endast användas för att lagra arbetsrelaterat
material av känslig karaktär och material som du själv använder dig av i arbetet. Tänk
på att ingen annan än du själv har åtkomst till H:. Det kan innebära att tillgängligheten
till viktiga dokument försvåras för dina medarbetare under din frånvaro. Lagra därför
merparten arbetsrelaterat material på V:.
Lagringsytan C: innebär lokal lagring på din dator och data på C: säkerhetskopieras
inte. C: kan endast användas för personliga syften, helt och hållet under eget ansvar.
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Lagringsyta

Säkerhetsbedömning

Säkerhetskopiering

Lämpligt för vilken
typ av information?

V–
förvaltningens
lagring av
information

Kommunens lagringsyta.
Skyddad från obehörig
åtkomst.

All information
säkerhetskopieras

H – din
personliga
hemmakatalog

Kommunens lagringsyta.
Skyddad från obehörig
åtkomst.

All information
säkerhetskopieras

C - Lokalt på
din dator

Spara på C innebär risker,
ingen säkerhetskopiering,
endast skyddad av
inloggning till datorn.
Kommunens lagringsyta.
Skyddad från obehörig
åtkomst

Ingen
säkerhetskopiering

Förvaltningens
gemensamma
information som
delas av alla eller att
den enbart är synlig
för exempelvis en
arbetsgrupp
Endast du har
tillgång till
informationen på H.
Mtrl av känslig
karaktär & eget bruk.
Här ska ingenting
sparas som har något
med arbetet att göra.

Intranätet

Kommunens lagringsyta.
Skyddad från obehörig
åtkomst

All information
säkerhetskopieras

Outlook –
kommunens
epostsystem

Kommunens lagringsyta.
Skyddad mot obehörig
åtkomst

All information
säkerhetskopieras

Arbetsrum
(dokumenthantering i
Sharepoint och
på intranätet)
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All information
säkerhetskopieras

Används av projekt
och arbetsgrupper
med behov av att dela
dokument. När arbete
avslutas placeras
dokumenten på V:
All dokumentation
som arbetsledning
beslutat ska vara
tillgängligt på
intranätet placeras
också där, oftast med
kopia på annan plats
Endast du har
tillgång till
informationen.
Begränsat utrymme –
spara helst bifogade
filer i epost på H:
eller V: . Bedöm om
mottagen epost ska
diarieföras eller inte –
radera allteftersom
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Mobiltelefon,
smart phone,
läsplatta

USB-sticka,
extern hårddisk

Extern lagring i
moln (Dropbox,
Google etc)
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Osäker lagring. Dåligt
skyddad. Något bättre om
pinkod används (pinkod
används om mobilen
synkroniseras med epost)
Osäker lagringsyta, dock
innebär en krypterad sticka
att det blir omöjligt att läsa
från en stulen enhet

Ingen
säkerhetskopiering

Här ska du inte lagra
någonting

Ingen
säkerhetskopiering

Extern leverantör av
lagringsyta. Kommunen
har ingen kontroll på detta.
Skyddat mot obehörig
åtkomst, oftast försedd med
krypterad trafik.

Ingen
säkerhetskopiering
hos kommunen. De
större leverantörerna
har troligtvis
säkerhetskopiering.

Undvik användning
av USB-sticka eller
hårddisk i arbetet för
temporär lagring och
överföring av data.
Uteslutet att lagra
integritetskänsliga
dokument om
enheten är
okrypterad
Här sparas ingen
information som
innehåller persondata,
känsligt och/eller
sekretessbelagt
material. Om
molntjänst används får
den endast innehålla
dokument av publik
karaktär

INTERNET

All Internetsurfning i kommunens nät loggas vilket betyder att det finns möjlighet att
se vilka sidor som besökts och av vem. För att titta på loggar krävs förekommen
anledning samt beslut av verksamhetschef/kontorschef eller motsvarande. Loggar
sparas en månad och raderas automatiskt.
•

•
•

Du som använder Internet har ett personligt ansvar för att följa
kommunens etiska regler som de kommer till uttryck i detta dokument
och det som kommunens etiska råd beslutar om fortlöpande
Du som använder Internet är ansvarig för allt som görs med din
användaridentitet och naturligtvis att följa svensk lag
Det är inte tillåtet att ladda ned filer till din dator för privat bruk
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Eftersom kommunens användaradress alltid framgår när vi är
uppkopplade, är det viktigt att tänka på att vi representerar kommunen i
varje kommunikation på Internet. När du surfar så registreras ofta
kommunens adress och de sidor du besöker av Internetsitens ägare
Det är inte tillåtet att ladda hem, lagra eller sprida dataprogram, musik,
bilder och filmer eller annat copyrightskyddat material utan tillstånd av
upphovsmannen.

Om ditt arbete innebär att du publicerar information på intranätet eller på den externa
webbplatsen lulea.se så ska du känna till innehållet i ”Riktlinjer för Luleå kommuns intranät
och externa webbplats lulea.se” (2012-12-07).

9.1

REPRESENTERA KOMMUNEN I SOCIALA MEDIER

Användandet av sociala medier, såsom Facebook, Twitter, flickr och andra bloggar har
ökat den senaste tiden. Det finns säkerhetsrisker även med användandet av dessa
applikationer. För din egen och arbetsgivarens skull finns det saker du bör tänka på
när du skapar och använder ditt konto.
Ta del av och följ kommunens riktlinjer om du får uppdraget att skapa ett konto i ett
socialt forum.
Detaljerade instruktioner för kommunens användning av sociala medier återfinns i dokumentet
”Riktlinjer för sociala medier” (2011-12-06)

9.2

PRIVATA KONTON I SOCIALA MEDIER

Kommunen ansvarar inte för konton/sidor som anställda skapat och där den anställde
representerar sig själv som privatperson. Den anställde ska däremot även i dessa
forum respektera sekretessen gentemot arbetsgivaren, kollegor och brukare, genom att
inte publicera personuppgifter eller känslig information kring dessa.
Om du gör inlägg som handlar om personer du kommer i kontakt med via ditt jobb,
tänk då på att man med ganska lite information kan gissa sig till vem personen ifråga
är, och att du därmed riskerar, särskilt om inläggen uttrycker negativa omdömen, att
inlägget klassas som felaktig hantering av personuppgifter.

10

E-POST
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Några saker av särskild säkerhetsmässig vikt vid användning av e-post:
•
•
•

•

•
•

•

Det är inte tillåtet att skicka integritetskänslig eller sekretessbelagd
information via e-post
Det är inte tillåtet att vidarebefordra din e-post i arbetet till din privata epostadress
Kontrollera alltid mottagaren en extra gång, särskilt om du svarar på ett
brev, så att du inte av misstag skickar e-posten till fler/andra mottagare än
du avsett.
Använd inte din kommunala epostadress i privata sammanhang, såsom
användarnamn på sociala forum eller då du anmäler dig till tävlingar på
internet.
Använd inte din privata epostadress till att skicka arbetsrelaterad e-post
Förvissa dig om vilka regler som gäller på din arbetsplats för
vidaresändning till kollega om du på grund av ex v sjukdom, semester,
tjänstledighet för studier eller annat arbete inte öppnar e-posten på en
vecka eller längre
Om du vid distansarbete behöver åtkomst till arbetsrelaterad e-post, så är
det mer säkert att öppna din kommunala brevlåda på webben jämfört
med att vidaresända arbetsrelaterad e-post till privat brevlåda. Självklart
med beaktande av normal försiktighet som gäller för allt distansarbete.

En mer uttömmande beskrivning av saker att tänka på för e-post återfinns i dokumentet
”Ärendehantering i Luleå kommun” (2013-01-21).

11

INCIDENTER, VIRUS, ”FISKE” EFTER
ANVÄNDARKONTO/BANKKONTO

11.1

INFORMATIONSSÄKERHETSINCIDENTER

Incident är en plötslig och oönskad händelse som redan har gett eller kan komma att
ge negativa konsekvenser för verksamheten eller en enskild individ. Ett exempel på
incident är ett stopp i nätverket som innebär att ingen kommer åt information eller kan
skriva i journaler, ett annat exempel är att nätverket fungerar men ett enskilt
verksamhetssystem inte är tillgängligt eller fungerar dåligt, ett tredje exempel är att du
påträffar data som är uppenbart oriktiga och ett fjärde att personer som inte borde ha
åtkomst till viss information uppenbarligen har det i alla fall.
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Ovetskap om en Internetadress eller ett borttappat lösenord är inte incidenter utan
löses snabbt på annat sätt med berörda.
Om du upptäcker att nätverket inte fungerar eller att ett verksamhetssystem inte är
tillgängligt så kontaktar du IT-support för felrapport och åtgärd. Beroende på
problemets omfattning och orsak så bedömer IT-support om det ska rapporteras som
incident eller inte. I det första fallet gör IT-support en incidentrapport.
Om du upptäcker fel och brister i de system du använder är det oftast inte en
informationssäkerhetsincident, utan detta rapporteras till systemförvaltare,
systemadministratör eller närmaste chef.
Om du uppmärksammar att personer som inte borde ha åtkomst till information
uppenbarligen har det, så fyller du i det formulär som finns på intranätet som heter
”Rapport informationssäkerhetsincident” och sänder iväg rapporten efter ifyllnad.
Incidentrapporten hamnar som inkommet ärende hos IT-supporten, besvaras (och
åtgärdas) antingen direkt om det går eller så skickas den vidare för åtgärd/besked av
specialister. Ifall det är särskilt brådskande så ringer du till supporten.
Särskilt brådskande med anmälan är ifall du misstänker att någon annan person, känd
eller okänd, använt din användaridentitet. I så fall gör du så här:
•
•
•
•
•

byt omedelbart ditt lösenord som hör ihop med din användaridentitet
notera när du senast var inne i IT-systemet
notera när du upptäckte incidenten
anmäl omedelbart förhållandet till din närmaste chef som i sin tur ska
kontakta ansvariga för informationssäkerhet på IT-kontoret
dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försök
fastställa om kvaliteten på din information har påverkats

Dessa uppgifter behöver du senare när du eller din chef fyller i incidentformuläret på
Intranätet.
Incidentrapporterna hamnar hos informationssäkerhetsrådet som bedömer
händelsernas omfattning och allvarlighetsgrad samt beslutar om åtgärder.

11.1

”KONTOFISKE”
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Du kan råka ut för att som e-post få en begäran om ditt kontonummer i din bank
tillsammans med ditt lösenord. Alla förfrågningar med begäran om lösenord till ditt
bankkonto eller användarkonto på e-posten är falska. Falska bluffbrev blir tyvärr
vanligare och allt bättre formulerade. Bluffbreven kan påstå att ditt konto tappats bort,
uppgraderingar ska göras eller att du har betalat in en för stor summa pengar som de
nu vill återföra till ditt konto.
Men kom ihåg, ingen, vare sig banker, försäkringsbolag, statliga myndigheter, TELIA
eller kommunens IT-kontor etc frågar någonsin via e-post om ditt lösenord eller önskar
veta ditt lösenord till ett bankkonto. Radera sådan e-post.

11.2

VIRUS

Kommunen har programvaror för viruskontroll både i klienterna och på nätverket,
men förövarna ligger tyvärr steget före så du kan ändå drabbas av skadlig kod. Om du
misstänker att din dator drabbats av virus ska du:
•
•

dra ut nätverkskabeln, men låta datorn vara på
omedelbart anmäla förhållandet till IT-support,
Informationssäkerhetssamordnare, eller till närmaste chef.
OBS! Anmälan ska ske per telefon eller besök, inte per e-post

Om du får brev med virusvarning gör inget annat än kontakta IT-support.
USB minnen, handdatorer, digitala kameror, mobiltelefoner mm kan lätt bli
virusbärare eftersom dessa kan fungera som ”mellanlagringsstation”. Om du är
noggrann med att kontrollera att den dator som du ansluter till kringutrustningen har
ett uppdaterat antivirusprogram så har du gjort det som kan och ska göras.

11.3

E-POST, VIRUS, SPAM

Luleå kommun har installerat program som skyddar mot virus och oönskade
försändelser (SPAM) i e-posten. Dessa program uppdateras dagligen, men det inträffar
tyvärr ändå händelser med e-posten. För att minska riskerna är det viktigt att du
tänker på följande:
•
•

öppna inte okända filer
var försiktig med e-post från okända
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var försiktig med bifogade filer i e-post även från människor du känner,
det händer att förfalskare kapar e-postadresser och skickar skadlig kod
med epost från betrodd användare
stäng av alla funktioner som öppnar filer automatiskt
anmäl omedelbart misstänkt virus till IT-support, anteckna först vad som
var smittat av virus
låt den infekterade filen ligga orörd - spara inte ned den på nätverket
skicka inte virussmittad e-post vidare
om du i övrigt är osäker hur på du skall agera, kontrollera alltid med ITsupport och skriv en incidentrapport via formuläret på intranätet

Anmälan av virus syftar till att kunna begränsa spridningen, att viruset rensas bort och
att en analys kan genomföras av var viruset kommer ifrån.

12

ANVÄNDARENS PERSONLIGA INTEGRITET

Du använder Luleå kommuns informationssystem, nätverk och utrustning och
behöver känna till hur uppgifter om dig kan komma att användas av IT-kontoret och
din förvaltning.
För att upprätthålla spårbarheten sparas loggar i de flesta system och applikationer. I
loggarna kan man exempelvis utläsa när användaren varit inloggad, vilka eventuella
förändringar som gjorts och vid vilken tidpunkt.
Loggarna granskas för att upptäcka om system används felaktigt eller otillbörligt eller
på ett sådant sätt att det strider mot lagar eller avtal. Systemägaren beslutar om vem
som ansvarar för granskningen, hur ofta och på vilket sätt loggarna ska granskas.
Vid misstanke om missbruk av kommunens utrustning eller information så kan
förvaltningschef/kontorschef/bolagschef begära loggranskning avseende den
användare eller applikation misstanken gäller.
Vid misstanke om brott lämnas ärendet vidare till brottsutredande myndighet, som
kan komma att begära ut innehåll i e-postsystem och i hemmakatalog.
Arbetsgivaren kan komma att ta del av innehållet i e-post och andra
meddelandesystem om det är nödvändigt för att uppfylla kommunens skyldighet om
allmänna handlingars offentlighet. Orsaken kan också vara skälig misstanke om brott,
brott mot anställningsavtalet eller av säkerhetsskäl. Uttalad ansvarig person gör då en
avvägning mellan arbetsgivarens intressen och individens personliga integritet.
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Om du har anmält ett fel eller problem till IT-support kan ibland en tekniker från ITkontoret behöva fjärrstyra din dator för att lösa felet eller problemet. Teknikern
kontaktar dig innan för att meddela detta. För att snabbt kunna avhjälpa dina problem
finns det situationer där teknikern kan komma att åtgärda applikationsproblem på din
dator även om du inte är vid din dator när teknikern ringer eller om teknikern inte får
tag på dig, men det är alltid med din vetskap och godkännande.
I syfte att optimera användandet av nätkapacitet, diskutrymme med mera kan ITkontoret komma att se över innehållet i hemmakataloger och arbetsrum. Enstaka filer
granskas dock inte i dessa fall, utan endast det totala utnyttjade utrymmet.

13

AVSLUTNING ELLER FÖRÄNDRING AV
ANSTÄLLNING

När du slutar din anställning ansvarar du för att:
•
•
•
•
•

rådgöra med din chef om vilket av ditt arbetsmaterial som ska sparas
allt arbetsmaterial du framställt anses vara Luleå kommuns egendom och
får inte tas med utan chefs godkännande
eget privat material som ska behållas flyttas över till en privat USB-sticka
eller annat minnesmedium. Därefter raderas det privata materialet
de behörigheter du fått för åtkomst till kommunens informationssystem
avbeställs av din chef till systemägaren
tömma röstbrevlådan på hälsningsmeddelande och inkomna
meddelanden. Observera att det kan ligga kvar meddelanden trots att du
inte använder röstbrevlådan.

Av säkerhetsskäl sparas allt material i hemkatalog och e-post i 90 dagar efter avslutad
anställning. Det kan inträffa situationer som motiverar att informationen är tillgänglig
även en viss tid efter avslutad anställning. När tidsfristen på 90 dagar passerats så
raderas exempelvis informationen i din personliga hemkatalog (H:) och din e-post.
Vid längre sjukfrånvaro eller hastigt dödsfall kan material flyttas från användarens
lagringsyta på H: till annan åtkomlig yta. Det kan också bli aktuellt med att styra
personens e-post till annan medarbetare eller chef. Sådan åtgärd utförs efter begäran
om detta från användarens chef.

14

PÅFÖLJDER OCH ÅTGÄRDER
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Systemägare ska anmäla avsteg mot riktlinjerna eller brott enligt gällande lagstiftning
till närmast beslutsmässig funktion enligt delegationsordning. Saknas tydlig
delegationsordning så anmäls det till beslutande politisk organisation inom vilket
ansvarsområde applikationen eller nätet sorterar under.
Systemägaren har rätt att vid grundad misstanke om avsteg från riktlinjerna hindra
tillgång till IT-resurser. Hindrande av tillgång till IT-resurser får endast utsträckas i
tiden till dess att beslut om påföljd fattats av behörig funktion.
IT-kontoret har – som ansvarig för förvaltningsövergripande system och
kommunikationsnät – rätt att ingripa om exempelvis kommunikation med extern eller
annat internt nät används på fel sätt. IT-kontoret förbehåller sig rätten att bedöma om
användning av intern nätutrustning gjorts på ett felaktigt sätt. Om sådan händelse
inträffar så meddelas berörd systemägare och systemförvaltare omedelbart.
Om kontrollerna visar på överträdelser av riktlinjer så utreds frågan av utsedd
ansvarig, ex v IT-chef. Arbetsgivaren försöker i första hand åstadkomma rättelse
genom förtydligande personligt samtal. Vid allvarliga förseelser tillämpas disciplinära
åtgärder, och i sista hand avslut av anställning.
Om överträdelser faller in under någon brottslagstiftning så lämnas ärendet till polisiär
utredning.

15

EFTERLEVNAD AV ”RIKTLINJER INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE”

För att bibehålla ett systematiskt informationssäkerhetsarbete är det viktigt att:
•
•
•

IT och informationssäkerhetsutbildning är en del av introduktionen för
nyanställda
samtlig personal genomför och uppvisar godkänt resultat på DISAutbildning i informationssäkerhet
riktlinjer för informationssäkerhet och policyn ingår i internkontrollen
och revideras därmed årligen
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Säkerhetsanvisningar för mobila enheter
1. Inledning
För att uppnå en trygg och säker hantering av våra avancerade mobiltelefoner i Luleå kommun
krävs en enhetlig syn på användningen. Dessa anvisningar ska bidra till att kommunens
medarbetare känner trygghet i sin mobilanvändning. Mobiltelefoner och andra mobila enheter
likställs med datorer och ska därför skyddas på samma sätt. Mobiltelefonen ska betraktas som ett
verktyg i arbetet och det är den anställdes skyldighet att använda den mobila enheten med gott
omdöme.
Den största säkerhetsrisken för mobila enheter är fysisk försummelse (stöld eller förlust) och det är
därför varje medarbetares ansvar att vara aktsam om sin mobila enhet och förvara den på ett
säkert sätt.
Kommunen använder sig av ett administrativt verktyg för en säker och funktionell hantering av
kommunens mobila enheter. De avancerade mobila enheterna installeras med en programvara
som gör det möjligt att ta kontinuerlig backup på mobilens data, sätta säkerhetspolicys samt att
spärra och låsa den mobila enheten vid förlust eller stöld. Denna programvara kommer också att
vara nödvändig för att synkronisera din mobila enhet mot kommunens e-postsystem.
Programvaran installeras av IT-kontoret och endast på de enheter som omfattas av kommunens
avtal om inköp av mobila enheter.

2. Anskaffning och abonnemang
Anskaffning av mobiltelefon ska ske enligt Luleå kommuns gällande ramavtal ”Mobila enheter
med tillbehör och funktionsupprätthållande tjänster”.
Beställning görs via Intranätet från aktuellt standardiserat utbud. Tjänsten nås via intranätet
”Tjänster och Support – Telecom”. Om beställningen innebär avsteg från standardutbudet eller på
annat sätt avviker, så samråd direkt med Service & Support, IT-kontoret.
Mobila abonnemang öppnas hos Service & Support, IT-kontoret.
Vid beställning av ska användaren godkänna att man tagit del av dokumentet
”Säkerhetsanvisningar för mobila enheter”. Om beställningen görs av ombud ansvarar denne för
att säkerhetsanvisningarna kommer användaren tillhanda. Bifogad bilaga kan användas som extra
säkerhetsåtgärd.
Dokumenttyp

Dokumentnamn

Beslut antaget/fastställt

Riktlinje

Informationssäkerhet för användare
inom Luleå kommunkoncern

Kommundirektör
2015-XX-XX

Version

Dokumentansvarig

Reviderat

1.3
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Det är viktigt att din mobila enhet har rätt abonnemangsform. En enhet av modell ”smartphone”
skall, för att minimera kostnader, ha ett abonnemang där paketerad datatrafik ingår. Fel
abonnemang för ej avsedd mobil enhet riskerar onödigt höga kostnader. Service & Support på ITkontoret är behjälpliga med att öppna rätt abonnemang till vald enhet.
Även om du inte aktivt surfar på den mobila enheten så genererar enhetens olika tjänster
datatrafik, vilket gör att abonnemanget kan belastas med höga kostnader om det är ett felaktigt
abonnemang.

3. Förlust
Eventuell förlust av mobil enhet ska polisanmälas av användaren. När polisanmälan är gjord
kontaktar användaren Service & Support vid IT-kontoret som stöldstänger telefonen, fjärrstyr
enheten, låser telefonen och rensar dess information.

4. Lösenordsskydd
Den mobila enheten ska lösenordskyddas så att den är låst när skärmsläckaren är aktiv. Enkla
koder, tex 1111, 1234, de fyra sista siffrorna i personnumret, anknytning etc. ska inte användas.

5. Synkronisering av E-post och kalender
Synkronisering av e-post och kalender får endast ske med av kommunen godkänd mobil enhet, se
kap. 2 ”Anskaffning och abonnemang”. Synkronisering av privata enheter tillåts ej. För e-post kan
man ställa in hur mobilen ska hämta ny e-post. Det säkraste, också ur ett integritetsperspektiv, är
att använda sig av pull-teknik dvs. att man hämtar ny e-post manuellt. Service & Support vid ITkontoret ger stöd och hjälp för de användare som ska synkronisera sin mobiltelefon.

6. Datatrafik utomlands
Vid vistelse utanför Sverige ska all mobil datatrafik stängas av. Detta gäller för såväl
mobiltelefoner som läsplattor. Mobil datatrafik ska endast öppnas för trafik vid behov. Även om
du inte aktivt surfar på den mobila enheten så genererar enhetens olika tjänster datatrafik, vilket
gör att abonnemanget kan belastas med höga kostnader. Mobil datatrafik är mycket dyrare
utomlands än i Sverige så du måste vara vaksam på hur mycket dessa tjänster används.
Fasta månadsavgifter för mobil datatrafik gäller inte utanför Sverige.
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7. Installation av applikationer (appar)
Varje användare av mobil enhet ansvarar personligen för inköp och nedladdning av applikationer
för den mobila enheten.
Endast publicerade applikationer från Google Play Butik och AppStore får laddas ned. Tänk på att
vissa applikationer begär tillgång till och vill synkronisera data på din mobiltelefon, ex
kontaktuppgifter, e-post, bilder m m.

8. Nedladdning av filer mm
Det är medarbetarens ansvar att vara aktsam och inte öppna länkar, filer eller acceptera
förfrågningar där syftet eller avsändaren är okänd eller otydligt angiven. Privatkopierade spel eller
liknande får inte installeras på den mobila enheten då dessa kan innehålla skadlig kod.

9. Antivirus
Som användare behöver du inte själv förse din mobila enhet med antivirusprogram eftersom
samtliga mobila enheter är utrustade med antivirusprogram som tillhandahålls av IT-kontoret.
OBS! Gäller endast Android-enheter.

10. Anslutning via publika nätverk och Bluetooth
För att undvika omedveten kommunikation med omvärlden bör den trådlösa
nätverksanslutningen på din mobil vara avstängd när den inte används. För att ytterligare
minimera att den mobila enheten kan smittas av skadlig kod bör även Bluetooth-anslutningen
stängas av när den inte används. Acceptera endast tillförlitliga anslutningar.

11. Kryptering
För att hantera känslig information som t ex personuppgifter, kreditkortsuppgifter,
inloggningsuppgifter eller liknande på ett säkert sätt, ska enhetens krypteringsfunktion aktiveras.
För att kryptera mobila tjänster som hanterar känslig information ska protokollet https: användas.
IT-kontorets avdelning Service & Support, är behjälplig med instruktioner.

12. Lagring av information
Användningen av s.k. molntjänster, ex Dropbox och I-Cloud bör undvikas helt för lagring av
kommunal information. Om du ändå använder dig av en sådan tjänst, tänk på att
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tjänsteleverantörens villkor innebär att informationen kan återanvändas för andras eller
leverantörens egna syften.
Observera att personuppgifter och integritetskänslig information inte får lagras i molntjänster
enligt personuppgiftslagen.

13. Övrigt
Den mobila enhetens originalkonfiguration får ej modifieras/ändras genom sk jailbreaking och
rootning. Om detta sker kommer den mobila enheten att spärras.
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Bilaga – Ansvarsförbindelse

Datum
Namn på mobiltelefoninnehavare
Mobilnummer
Arbetsplats
Ansvarsnummer

Jag har tagit del av dokumentet ”Säkerhetsanvisningar för mobila enheter” och
förbinder mig härmed att agera utifrån dessa.

…………………………………………………..
(Underskrift av mobiltelefoninnehavaren)

………………………………………………….
(Underskrift av ansvarig chef)
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Ärendenr
2015/429-00

Förtroendevaldas arbetsverktyg
Ärendenr 2015/429-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. Förtroendevalda i nämnder/styrelse utrustas med en läsplatta.
2. Kostnaderna för läsplattor till förtroendevalda i kommunfullmäktige
belastar fullmäktiges anslag medan kostnaderna för förtroendevalda i
nämnder/styrelse belastar respektive nämnds/styrelses anslag.
3. Digital distribution av kallelser/utskick till förtroendevalda införs
under 2015 och sker via internet och läsplattor. I och med att digital
distribution införs upphör pappersutskick inför sammanträden.
4. Gruppledare och ordförande i nämnder/styrelse får tillgång till en
bärbar dator lättvikt.
5. Kostnaderna för gruppledare belastar fullmäktiges anslag medan
kostnader för ordförande belastar respektive nämnds/styrelses anslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningens kansli bedriver ett utvecklingsarbete i syfte
att modernisera och kvalitetssäkra administrationen av den politiska
beslutsprocessen. Som ett led i detta arbete har frågan om förtroendevaldas
verktyg varit uppe för diskussion och kommunen bör fastställa på vilket sätt
de förtroendevalda ska utrustas med arbetsverktyg för sitt politiska uppdrag.
Avtal mellan den förtroendevalde och resp förvaltning ska upprättas där
villkoren för lån av arbetsverktyg tydligt framgår.
Läsplattor till förtroendevalda
Under 2015 kommer kallelser till politiska sammanträden att ske i digital form
och göras tillgänglig för berörda politiker via internet och en läsplatta.
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kommer att utrustas med
läsplattor. I årets investeringsbudget finns 603 000 kronor avsatta för
införskaffandet av läsplattor till kommunfullmäktige.
Nämnderna får själva ta ställning till när i tiden under 2015 de övergår till
digital distribution av sammanträdeshandlingar. Kostnadsmässigt blir detta
en besparing på sikt. Distribution av pappershandlingar är kostsamt, både
räknat i tid och pengar.
Inköp av läsplatta uppgår till knappt 5 000 kronor per styck och tillhörande
abonnemang mobilt bredband kostar 99 kronor per månad. För en 15-
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mannanämnd innebär detta 150 000 kronor för inköp av plattor och 35 640
kronor i abonnemangskostnad. År 2 torde nämnden ha räknat hem
investeringen då kostnader för papper, tryckning, porto och kuvert kraftigt
reduceras. Flera fullmäktigeledamöter ingår även i kommunala nämnder
vilket innebär att de nyttjar den läsplatta fullmäktige utrustat dem med, även
för sitt nämnduppdrag.
Bärbar dator till gruppledare och ordföranden
För gruppledare i fullmäktige samt för ordförande i nämnder/styrelse finns
därutöver behov av en bärbar dator för att på ett smidigt sätt kunna utföra sitt
politiska uppdrag.
Ett användarkonto i kommunens interna nät kostar idag 4092 kronor/styck
och år. Användarkontot krävs för en bärbar dator och ger tillgång till epostadress, lagrings- och utskriftsmöjlighet samt central back-up av lagrad
information. En bärbar dator kostar i dagsläget 3048 kronor/år. Kostnaderna
för gruppledare belastar fullmäktige medan kostnader för ordförande belastar
respektive nämnd/styrelse.
Respektive nämnd/styrelse får själv avgöra huruvida även vice ordföranden
ska utrustas med bärbar dator.
Mobiltelefon
Gruppledare och ordföranden utrustas med en mobiltelefon. Kostnaderna
fördelas på samma sätt som kostnaderna för bärbar dator.

Beslutsunderlag
Avtal mellan förtroendevald och förvaltning, exempel
Konto och access för förtroendevalda
Gunilla Lundin
Kanslichef

Beslutet skickas till
Kansliet, Ekonomikontoret, samtliga förvaltningar
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Roll
e-post
Gruppledare
Ja ****)
Ordförande
Ja ****)
Vice ordförande
Ja ****)
Ledamöter
NEJ
förtroendevalda Revisorer
JaKF
****)

Kommentarer:

Utrustning
NextGenPC
iPad
ja
Ja
ja
Ja
valfritt
Ja
NEJ
Ja
NEJ
Ja

Kostnadsbärare
KF
resp nämnd
resp nämnd
Resp förv
Revisionen

Kostnad 2015
4092 kr + PC/platta
4092 kr + PC/platta
4092 kr + PC/ platta
Platta
4092 kr + platta

Alla "Ja" innebär att det är möjligt men resp. förvaltning avgör i det enskilda fallet
****) Anställnings-e-post gäller i första hand
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beställare
kansli
kansli
kansli
kansli
kansli

platta bekostas av KF förutom om de inte sitter där
platta bekostas av KF förutom om de inte sitter där
beskostas av revisionen
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunkansliet
Gunilla Lundin

Digitalt verktyg för Luleå kommuns nämnder
Mellan parterna ingås följande avtal om lån av Apple iPad och medföljande
tillbehör (nedan utrustningen).
Långivare: Kommunledningskansliet, Luleå kommun (org. nr 21 20 00-2742)
Låntagare: N N, i egenskap av nämndsledamot i Kommunstyrelsen, Luleå
kommun.
Utrustningen: Apple iPad med serienummer DMPP40PFF4YF inklusive
mobilt bredbandsabonnemang 0725179742, iPadskydd/fodral, väggladdare
med USB-kontakt.

Bakgrund och syfte
Utrustningen är avsedd att användas som redskap för arbetet med digitala
nämndhandlingar, det papperslösa kontoret, och därmed förbundna
ändamål.
Låntagaren förvärvar inte någon äganderätt till utrustningen.

Lånetid
Lånet gäller under den tid låntagaren innehar uppdraget som nämndsledamot i Kommunstyrelsen, Luleå kommun.
Upphör uppdraget ska den lånade utrustningen omedelbart återlämnas till
långivaren.

Förutsättningar och kostnader
Långivaren förser och bekostar utrustningen med ett mobilt bredbandsabonnemang. Fakturan kommer direkt till långivaren. Eventuella kostnader
som uppstår vid användning utomlands bekostas inte av långivaren.

Service och vård
Låntagaren ska vårda utrustningen väl och hantera den aktsamt. I händelse
av tekniskt fel i utrustningen ska detta anmälas till långivaren som beslutar
om hur felen ska åtgärdas.
Förstörs eller skadas utrustningen genom vårdslöshet eller oaktsamhet från
låntagarens sida är låntagaren ersättningsskyldig motsvarande kostnaderna
för nyanskaffning gentemot långivaren.
Om utrustningen under lånetiden skadas eller förloras ska låntagaren
omedelbart anmäla detta till långivaren och ge en beskrivning av händelsen.
Skadad utrustning ska inlämnas till förvaltningen. Skador som endast är
ringa anmäls inte.
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Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Kommunkansliet

Överlåtelse av avtal
Avtalet får inte överlåtas till annan.

Uppsägning av avtalet
Långivaren äger rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om
låntagaren utnyttjar utrustningen i strid med detta avtal.

Luleå, 2015-02-23

Låntagare

Personnummer

Luleå kommun, Kommunledningskanskliet
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Namnförtydligande

Gunilla Lundin
Namnförtydligande
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Valnämnden

2015-03-18

§2
Förslag till revidering av valnämndens reglemente
Valnämndens beslut
Valnämnden beslutar att föreslå fullmäktige att
- anta förslaget till valnämndens reglemente med giltighetstid 2015-07-012018-12-31
- ge valnämnden befogenhet att förlänga giltighetstiden av reglementet i de
fall valnämnden anser att innehållet inte behöver ändras.

Beskrivning av ärendet
Valnämndens reglemente är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, § 38
och reviderat 1996-03-25, § 39.
Kommunfullmäktige har antagit ett huvudreglemente för Luleå kommuns
nämnder som trädde ikraft den 1 januari 2015. Valnämndens reglemente
behöver därmed revideras och kompletteras med uppgifter om vad som är
valnämndens verksamhetsområde.
Kansliet föreslår att valnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
förslaget till reviderat reglemente, och att fullmäktige ger valnämnden
befogenhet att förlänga giltighetstiden om nämnden anser att innehållet inte
behöver ändras.

Sammanträdet
Sekreteraren föredrar ärendet

Beslutsgång
Ordförande föreslår att valnämnden beslutar i enlighet med kansliets förslag.
Förslaget bifalls.

Beslutsunderlag


Förslag till reviderat reglemente för valnämnden

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen
Kamsliet
Inger Fältros Lundgren

VALNÄMNDENS REGLEMENTE
Inledning
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen samt huvudreglementet för kommunens
nämnder, gäller detta reglemente för valnämnden.

§ 1 Verksamhetsområde
Valnämnden svarar för uppgifter som enligt vallagen och annan tillämplig
lagstiftning ska fullgöras av valnämnd.
Valnämnden är lokal valmyndighet i samband med val till riksdagen, landstings- och
kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt vid eventuellt förekommande
folkomröstning, omval eller extra val.
Nämnden ansvarar för översyn av kommunens indelning i valdistrikt och bereder
ärenden om fullmäktiges förslag till ändringar i valdistriktsindelningen.
Nämnden ansvarar för att det finns lämpliga vallokaler och röstningslokaler.
Nämnden ansvarar för att förordna och utbilda röstmottagare och övrig tillfällig
personal för att genomföra val och folkomröstningar.
Nämnden ska informera allmänheten om förestående val och folkomröstningar samt i
övrigt om väsentliga delar i den egna verksamheten.
------------------

Dokumenttyp
Styrdokument
Dokumentansvarig
Valnämndens sekreterare

Dokumentnamn
Reglemente
Senast reviderad
2015-xx-xx

Fastställd
1992-02-24, § 38
Beslutsinstans
KF § xx,
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Ansökan om bidrag till eventet "Misstagens mästare"
Ärendenr 2015/508-86

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 18 000 kr till eventet ”Misstagens
mästare” Medel anslås från representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
Företagarna tillsammans med arbetsförmedlingen arrangerar 3 juni 2015 ett
event riktat mot företagare i Luleåregionen. Eventet består dels av
föreläsningar av inbjudna föreläsare såsom Per Holknekt och Pingis Hadenius
som beskriver företagares väg till framgång. Eventet syftar även till att skapa
förutsättningar för små- och medelstora företagare att knyta bättre kontakter
med arbetsförmedlingen.
Luleå kommuns arbetsmarknadsförvaltning är även inbjudna att delta under
dagen. Dagen avslutas med rundabordsamtal mellan företagare och
jobbsökare.
Företagarna ansöker om bidrag för lunchen. De beräknar 200 deltagande
företagare á 90 kr, vilket skulle innebära en kostnad på 18 000 kr som de
ansöker om från Luleå kommun.

Beslutsunderlag
Inbjudan till eventet ”Misstagens mästare”
Sofia Riström

Beslutet skickas till
Företagarna.
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