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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Samhällsutvecklingskontoret
Barbro Müller

2015-01-08

Kommunstyrelsen

Stipendiater till Årets trygghets- och folkhälsoinsats
Dnr 2015/12.805

Samhällsutvecklingskontorets förslag till beslut
Samhällsutvecklingskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta att
1. Utse Michael Fleuron till Årets folkhälsoinsats
2. Utse nätverket Ett Luleå för alla till Årets trygghetsinsats
3. Utse klass 6 A Porsöskolan till Årets tryggaste skolklass

Beskrivning av ärendet
Stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats består av tre delar; Årets
folkhälsoinsats, Årets trygghetsinsats och Årets tryggaste skolklass. Stipendiets
syfte är att uppmärksamma personer/organisationer/föreningar som gjort något
extra inom de områden som berör Trygghets- och folkhälsorådets uppdrag. De
tre delarna är på 5000 kronor vardera. Detta är fjärde gången stipendiet ska delas
ut. Utdelning sker i år i samband med kommunfullmäktige i februari.
Totalt har det kommit in 44 nomineringar, betydligt fler än tidigare år.
Trygghets- och folkhälsorådet har via en arbetsgrupp utsett förslag på
stipendiater.
Årets folkhälsoinsats
Stipendiet delas ut till personer / organisationer / föreningar som på ett positivt
sätt påverkat folkhälsan i Luleå kommun.
Michael Fleuron
Motivering
Michael Fleuron som är aktiv i Bergnäsets idrottsförening har genom sitt
långvariga ideella engagemang verkat för hela Bergnäsets bästa. Hans
engagemang omfattar alla, även de som inte håller på med idrott. Frågor Michael
värnar om är barn i ekonomiskt utsatta familjer och att minska bruket av alkohol
och droger bland ungdomar.
Michael Fleuron får stor uppskattning av både barn och föräldrar. Genom sitt
goda ledarskap sprider Michael glädje och engagemang och är en bra förebild för
barn och ungdomar.
Det arbete bland barn och unga som Michael Fleuron har gjort är ett bra exempel
på långsiktigt folkhälsoarbete.
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Årets trygghetsinsats
Stipendiet delas ut till personer /organisationer / föreningar som på ett positivt
sätt gjort insatser som ökat tryggheten för andra och/eller förebyggt brott i Luleå
kommun.
Nätverket Ett Luleå för alla
Motivering
Nätverket Ett Luleå för alla arbetar för att stärka sammanhållningen i
lokalsamhället för att motverka rasism. De ordnar fredliga och positiva
manifestationer och har engagerat många Luleåbor. De ordnar ett
tillsammanskafé där alla är välkomna att få hjälp med läxan, träna svenska eller
bara umgås. Ett Luleå för alla vill att vi ska leva tillsammans oavsett likheter eller
olikheter. De vill skapa ett Luleå med tolerans och mångfald.
Ett Luleå för alla skapar genom sitt arbete en större trygghet för alla lulebor och
är ett gott exempel på arbetet för ett tryggare Luleå.

Årets tryggaste skolklass
Stipendiet delas ut till skolklass för år 3 - 9 som på ett positivt sätt arbetat med
värdegrundsfrågor och mångfald och arbetet har bidragit till att samtliga i
klassen känner sig trygga.
Klass 6 A Porsöskolan

Motivering
Eleverna i klass 6A på Porsöskolan visar tillsammans med sin lärare Christer
Jonsson att de arbetar för att vara en trygg klass. Elever och personal har
tillsammans nominerat sig till stipendiet.
I klassen finns ett tillåtande klimat, ingen lämnas ensam och alla stöttar varandra.
Alla respekteras och allas åsikter är lika mycket värda. De äldre eleverna är
förebilder för de yngre eleverna, ett ”hej” och en kram är naturligt. Eleverna och
läraren pratar med varandra om allt som händer, de bryr sig om varandra, ingen
ska vara ensam och ledsen. Eleverna lär sig saker på olika sätt, de läser, skriver
och använder olika skapande utrycksformer för att visa och synliggöra sitt eget
och andras lärande. Alla i klassen trivs och utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar.
Det gemensamma arbetet i klass 6 A är ett bra exempel på trygghetsarbete i en
skolklass.

Ann Lindh Wikblad

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Mats Karlsson

2014-12-16

2014.1147.04

Information till AU – Planeringsunderlag 2016 - 2018
Ärendenr 2014.1147.04

Sammanfattning av ärendet
Perspektivsamordnarna beskriver och överlämnar planeringsunderlag för det
vidare arbetet med Planeringsförutsättningar 2016 – 2018. Den politiska
ledningen övertar underlaget och återkommer senast 2015-02-20 med
eventuella synpunkter.

Beslutsunderlag
Planeringsunderlag 2016 – 2018 överlämnas vid mötet.
Mats Karlsson
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1 (1)
Ärendenr

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunstyrelsen
Anne Karlenius

2014-12-30

1 (2)
2014-1072

Beslut om åtgärdsprogram för uppfyllande av
miljökvalitetsnormer för kvävedioxid i Luleå centrum
Ärendenr: 2014/1072

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
åtgärdsprogrammet, Bättre luft i Luleå centrum – En handlingsplan för att
förbättra luftkvalitén.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) har
överskridits i Luleå centrum så har Luleå kommun arbetat fram ett
åtgärdsprogram. Orsaken till att miljökvalitetsnormen överskrids är
vägtrafiken men det meteorologiska fenomenet inversion har även stor
inverkan på kvävedioxidhalterna. Andra faktorer som gaturummets
utformning och utsläpp från andra källor som till exempel industrier
påverkar även kvävedioxidhalterna till viss del.
Åtgärdsprogrammet innehåller 31 åtgärder och dessa har tagits fram med
hänsyn till Luleås förutsättningar. De utgör ett samlat aktivitetspaket som
förväntas resultera i att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ska klaras till
år 2020. Ingen av åtgärderna kan enskilt minska kvävedioxidutsläppen så att
normerna klaras.

Beskrivning av ärendet
I Luleå centrum har luftföroreningar kontrollerats av miljökontoret sedan
början av 90-talet. Detta för att luftföroreningar årligen kostar samhället
mycket pengar i form av sjukvårdskostnader men även för att kontrollera så
att lagstiftningen följs.
Vid granskning och genomgång av 2010 års mätdata konstaterades att
kvävedioxidhalterna var höga. De var så höga att miljökvalitetsnormer
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Dnr

Kommunstyrelsen
Anne Karlenius

2014-12-30

bedömdes som överträdda. Detta medförde att Luleå kommun underrättade
både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Norrbottens län om
luftföroreningssituationen. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Norrbotten och
Luleå kommun har därefter bedömt att ett åtgärdsprogram måste upprättas.
Orsaken till att miljökvalitetsnormen överskrids är vägtrafiken men det
meteorologiska fenomenet inversion har även stor inverkan på
kvävedioxidhalterna i Luleå. Andra faktorer som gaturummets utformning
och utsläpp från till exempel industriprocesser påverkar även
kvävedioxidhalterna.
Åtgärdsprogrammet är framtaget på uppdrag av kommunstyrelsen i Luleå
kommun och arbetet har utförts av en projektgrupp bestående av
representanter från olika förvaltningar och kommunala bolag. Det redogör
för ett trettiotal åtgärder och dessa har tagits fram med hänsyn till Luleås
förutsättningar. De utgör ett samlat aktivitetspaket som förväntas resultera i
att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ska klaras till år 2020. Ingen av de
föreslagna åtgärderna kan ensamt minska kvävedioxidutsläppen så att
normerna klaras.
Åtgärdsprogrammet har varit på remiss mellan 2014-04-11 och 2014-06-12.
Information om åtgärdsprogrammet har bland annat tillkännagivits i
Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens Kuriren och på kommunens
hemsida. Total så har 19 privatpersoner och olika organisationer lämnat in
synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram och dessa finns sammanställs i
en samrådsredogörelse som bilagt till åtgärdsprogrammet.

Beslutsunderlag
Bättre luft i Luleå centrum – En handlingsplan för att förbättra luftkvalitén

Anne Karlenius
Kommunchef

Beslutet skickas till
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Norrbotten
Trafikverket
Länstrafiken i Norrbotten
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2 (2)

LULEÅ KOMMUN

PROJEKTDIREKTIV

Version

2013-02-04

1.0-1

Kommunchefen

Projektdirektiv för Åtgärdsprogram Luft
Bakgrund
Luftkvalitetsmätningar i Luleå centrum visar på risk att
miljökvalitetsnormen (MKN) för luft med avseende på kvävedioxid
överskrids.
Naturvårdsverket har bedömt att ett åtgärdsprogram enligt 5 kap
miljöbalken (mb) behöver upprättas för att miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid ska kunna följas i Luleå Kommun (NV:s yttrande 2012-05-10 till
länsstyrelsen).
Vid träff mellan representanter för länsstyrelsen och Luleå kommun har det
funnits lämpligt att Luleå Kommun själva tar fram ett förslag till
åtgärdsprogram. Länsstyrelsen har i skrivelse 2013-01-21 överlåtit åt Luleå
kommun att upprätta förslag till åtgärdsprogram.

Syfte, avgränsning, omfattning
Syftet men projektet är att föreslå ett åtgärdsprogram som minskar halten
kvävedioxid i luften i centrum så att miljökvalitetsnormen klaras. Efter att
förslaget tagits fram ska, efter samråd, programmet fastställas av
kommunfullmäktige.
Grunderna för vad ett åtgärdsprogram ska innehålla mm finns i 5 kapitlet
miljöbalken och med förtydligande i Luftkvalitetsförordningen (2010:477)
samt i Naturvårdsverkets handbok 2011:1 ”Luftguiden”

Resultat
Förslag på lämpliga åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid.

Tidsplan
Förslag till åtgärdsprogram ska vara klart för samråd 13-09-01, därefter 2
månaders utställning (enl. mb 5:4) och färdigt förslag 13-12-31.

Resurser
Det mesta bedöms kunna göras inom befintliga budgetramar men det
tillkommer kostnader för
särskilda utredningar som simuleringar för olika trafiklösningar
kostnader för samråd som information och annonseringar.

150 kkr bedöms behövas för dessa tillkommande kostnader.
Projektorganisation
Uppdragsgivare: Kommunchefen
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LULEÅ KOMMUN

Version
2013-02-04

1.0-1

Styrgrupp: Förvaltningscheferna för resp. tekniska förvaltningen,
stadsbyggnadskontoret och miljökontoret samt vd för LLT med
miljöchefen som ordförande
Projektledare: Per Andersson, miljökontoret
Projektgrupp: Deltagare från tekniska förvaltningen,
stadsbyggnadskontoret, miljökontoret och LLT samt adjungering av
de personer eller funktioner som visar sig behövas.
Intressenter
Trafikoperatörer som taxi, länstrafiken och fraktbolag, Trafikverket,
Länsstyrelsen, företrädare för handel, företrädare för större arbetsgivare,
olika intresseorganisationer, bostadsföretag mm. Dialog och samverkan sker
med dessa under arbetets gång. Dessa samt allmänheten inbjuds sen att
lämna synpunkter på förslaget under det formella samrådet.

Framgångskriterier
Rådighet över åtgärder som föreslås
Realistiska och kostnadseffektiva åtgärder
Åtgärder vars effekt är uppföljningsbara/ mätbara
Förståelse och acceptans för föreslagna åtgärder
Åtgärder som inte väsentligen försämrar andra miljöparametrar i centrum
som bullersituationen.

Rapportering och utvärdering
Delrapport 1: 2013-04-30, ska belysa orsaker till MKN-överskridande och
möjliga åtgärder för att minska dessa.
Förslag till åtgärdsprogram för utställning: 2013-09-30 inkl. hur uppföljning
och utvärdering av programmet ska ske
Utvärdering av samrådet samt slutligt förslag 2013-12-31

Samverkan
Samordning måste ske med de förslag som ges i PHUT-programmen och de
mål och ambitioner som uttrycks i dessa, detta gäller fram för allt
programmen C, D och F.

Anne Karlenius
Kommunchef
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

Socialförvaltningen,
Gerd Bergman

2015-01-13

EU-migranter i Luleå och utredning av stadsmission
Ärendenr 2015/3-00

Socialförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att
genomföra en utredning angående ”Stadsmission Luleå”.
Sammanfattning av ärendet
Socialchefen fick på senhösten uppdraget av kommundirektören att i
samverkan med andra berörda aktörer hitta en tillfällig övernattslösning för
EU-migranter i Luleå kommun. Uppdraget har samordnats av Gerd Bergman,
verksamhetschef Individ och familj. Uppdraget består av två delar, dels att
finna lämplig lokal, dels att engagera ideell kraft som svarar för ett innehåll
såsom öppning och låsning av lokalen samt att upprättade regler för
användandet av lokalen följs.
Den fria rörligheten för personer är en grundprincip som garanteras av EU.
Varje EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige under tre månader. Enda
kravet är att man ska kunna legitimera sig. Enligt svensk lag är det heller inte
olagligt att tigga. Kommunens ansvar för personer som ingår i aktuell
målgrupp består av akuta insatser för att undvika nöd. Exempel på akut insats
är medel för resa till ambassaden i Stockholm, pengar till mat eller härbärge.
Socialtjänsten har ett särskilt lagstyrt ansvar för barn.
De flesta EU-stater har en mycket restriktiv hållning i frågan, flera stater har
också förbjudit tiggeri i lag. Tyskland och Sverige har ett öppnare
förhållningssätt, vilket innebär att fler EU-migranter är att vänta i dessa två
länder.
Olika förslag till lösningar för tillfällig övernattning för EU:s
medborgare som kommit till Luleå har diskuterats. En tidigare gruppbostad
som socialförvaltningen hyr och som idag står tom, en lägenhet i Svartöstan i
ett flerfamiljshus samt en lokal i Gammelstad. Ingen av dessa alternativ har
bedömts på lång sikt svara mot de behov som denna form av verksamhet har.
I arbetet med detta har diskussioner förts om ett samlat grepp kring ideellt
engagemang för utsatta och hemlösa personer. Det skulle kunna vara en
långsiktigt hållbar lösning med ett samarbete mellan olika aktörer i samhället
och tillsammans med andra kommunala förvaltningar. Andra kommuner har
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Ärendenr
2015/3-00

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

Socialförvaltningen,
Gerd Bergman

2015-01-13

tagit fram sådana alternativ som visat sig lyckosamma. Arbetsnamnet för ett
sådant utvecklingsarbete är ”Stadsmission Luleå”.

Beslutsunderlag
Statusrapport EU-migranter i Luleå
Gerd Bergman
verksamhetschef

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
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Ärendenr
2015/3-00
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2014-11-20

§ 164
Motion om giftfri förskola
Dnr 2014/512-008

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
motionens båda att-satser avseende tekniska nämndens ansvarsområde. De
gällande lagar, regelverk och myndighetskrav vilka lokalerna omfattas av
anses vara i sammanhanget tillräckliga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2014-05-26 § 97 beslutat att överlämna motionen
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan
remitterat motionen till miljökontoret, barn- och utbildningsförvaltningen
och tekniska förvaltningen för yttrande.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att avslå
motionens båda att-satser avseende tekniska nämndens ansvarsområde. De
gällande lagar, regelverk och myndighetskrav vilka lokalerna omfattas av
anses vara i sammanhanget tillräckliga.
Arbetsgruppen som behandlat den inkomna motionen har gemensamt
kommit fram till att föreslå delvis bifall i barn och utbildningsnämnden
(BUN), vilket i en förlängning kan beröra verksamhetsutövaren i
förskolelokalerna. Detta genom att till BUN föreslå bifall till den första attsatsen, att Luleå Kommun ska utarbeta en handlingsplan för giftfria förskolor.
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om en giftfri förskola.
De föreslår att Luleå Kommun utarbetar en handlingsplan inkluderande
kartläggning och sanering av eventuella olämpliga miljöer på förskolorna. I
motionen beskrivs bland annat den s.k. cocktaileffekten, när farliga ämnen
från produkter, mat och inredning blandas i våra kroppar och att risken för
utsatthet ökar när det gäller miljöer där individen vistas en lång tid, som t
ex i förskolan.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2014-11-20

§ 164 (forts)
Miljöpartiet föreslår i motionen:
1) Att Luleå Kommun ska utarbeta en handlingsplan för giftfria förskolor.
2) Att planen ska innehålla inventering samt förslag på åtgärder för
sanering, inköp, upphandlingskrav, ersättning av giftfria material med
giftfritt, upprättande av kontrollfunktioner för att undvika nya
miljögifter på förskolan.

Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp bestående av representanter från miljökontoret, barn- och
utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har bildats för att
belysa motionens olika perspektiv.
De kommunala förskolorna i Luleå Kommun uppgår till en yta om ca 42
000 m2, varav ca 2 500 m2 är förhyrda av Lulebo och resterande ägs av
Luleå kommun och förvaltas av Tekniska Förvaltningen. Utöver dessa ytor
inomhus så tillkommer utomhusmiljöer. Tekniska förvaltningen har
uppdraget att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till kommunala
verksamheter. Dessa lokaler skall uppfylla de krav som ställs utifrån
gällande myndighetskrav och lagstiftningar.
Som komplement till gällande lagstiftningar beträffande krav på utförandet
vid ny- och ombyggnad så finns Luleå Kommuns egna
projekteringsanvisningar. Där finns detaljerade beskrivningar som klargör
hur utformning ska ske av allt från bygghandlingar, byggande och
slutdokumentation i samband med leverans av byggprojekt till Luleå
Kommun. I kapitlet allmänna anvisningar beskrivs det utförligt hur val av
material ska ske vid om- och nybyggnationer. Kopierat från
projekteringsanvisningarna: ” Alla kemiska produkter, material, varor,
konstruktioner och anordningar som används och byggs in i LKTF:s projekt skall
dokumenteras med säkerhetsdatablad, produkt- och varuinformationsblad samt
med miljövarudeklaration så att alla egenskaper som har betydelse för hyresgästers
och brukares välbefinnande kan deklareras i en miljödeklaration av byggnaden. Se
Svensk Byggtjänst branschgemensamma databas BASTA, Miljöstyrningsrådets
riktlinjer ska följas. När vi bygger skall vi beakta riskerna med: - material som
avger skadliga ämnen till inomhusluften”.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2014-11-20

§ 164 (forts)
I ett tidigt skede i projektet finns det styrande dokument, miljöprogram,
som hjälper projektägaren att fånga upp eventuella miljörisker. I samband
med upphandling av projekt ställs krav på en projektanpassad miljöplan
och att projekteringsanvisningarnas krav på utförande ska följas.
Med detta arbetssätt vid om- och nybyggnationer så minimeras riskerna för
att det byggs in material som skulle kunna ha negativ inverkan på de som
vistas i kommunala lokaler.
Förvaltningarna tillsammans menar att motionen pekar på ett viktigt
område att belysa och åtgärda. Barn tillbringar en stor del av sin tid i
förskolan och det är därför viktigt att tillse en så trygg och kemikaliefri
förskolemiljö som möjligt.
En handlingsplan enligt 1) kan utformas i enlighet med motionens anda
och med stöd av bland annat goda exempel från andra kommuner som
redan kommit igång med detta arbete.
Redan idag omgärdas upphandling och inköp i Luleå Kommun av
miljöhänseenden. I Luleås Kommuns Inköpspolicy (2014-02-24) beskrivs hur
Konkurrensverkets nuvarande vägledning för upphandling ska användas
för att definiera miljökrav. I Luleås kommuns Riktlinjer för inköp redogörs
också för hur inköpsprocessen ska utföras på ett hållbart sätt. Att inköp ska
ske i enlighet med Vision 2050, kommunens gemensamma värdegrund och
kommunens övriga styrande dokument. Fokus ska ligga på ekologisk,
social och ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet beaktas i
inköpsprocessen genom miljökrav som ställs vid upphandling. För att
definiera dessa krav används Miljöstyrningsrådets vägledning för hållbar
upphandling.
Regeringskansliet har i juni 2014 gett konkurrensverket i uppdrag att ta
fram kriterier för kemikaliekrav för upphandling inom förskolor, i syfte att
underlätta en giftfri miljö inom förskolan. I uppdraget ingår också att ta
fram stödmaterial till upphandlare och inköpare men också informationsoch utbildningsmaterial till upphandlare, inköpare och personal i
förskolorna.
Uppdraget sker inom ramen för regeringens handlingsplan för en giftfri
vardag och kommer att redovisas i maj 2015. Efter att uppdraget redovisats
för regeringen ska konkurrensverket tillsammans med
kemikalieinspektionen genomföra en bred kommunikationsinsats för att
introducera de nya kriterierna.
Vad gäller innehållet i en kommande handlingsplan för Giftfri förskola så
har följande diskuterats:

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

15

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Tekniska nämnden

2014-11-20

§ 164 (forts)
-

-

Med utgångspunkt i Naturskyddsföreningens checklista för en giftfri
förskola.
En checklista som bidrar till att skapa medvetenhet och
attitydförändringar vad gäller val av leksaker, andra material,
tillvägagångssätt vid städning, val av livsmedel osv.
Utbilda/kompetensutveckla förskolans personal om giftfria och
miljövänliga materialval.
I de s k fokusgrupperna för varuinköp och nya avtal särskilt fokusera
på miljö- och hållbarhetsperspektivet.
I övrigt avvakta regeringens kriterier för upphandling av en giftfri miljö
inom förskolan.

Beslutsunderlag




Motion En giftfri förskola 2014-05-22(bilaga)
PM Regeringskansliet Om regeringsuppdrag för att underlätta en giftfri
miljö inom förskolan (bilaga)
Naturskyddsföreningens 13 punkter som giftbantar förskolan (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

16

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2014-12-18

§ 104
Motion om giftfri förskola
Dnr 2014.217-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige:

Bifaller den första att-satsen i motionen, att en handlingsplan i form
av en checklista för en giftfri förskola upprättas i enlighet med
motionens anda.

Avslår den andra att-satsen i motionen.

Reservation
Risto Pekkala (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Miljöpartiet de gröna har inkommit med en motion om en giftfri förskola.
Kommunfullmäktige har gett tre förvaltningar i uppdrag att omhänderta
motionen; tekniska förvaltningen, miljökontoret samt barn- och
utbildningsförvaltningen, med barn- och utbildningsförvaltningen som
samordnare.
Förvaltningarna tillsammans menar att motionen pekar på ett viktigt område
att belysa och åtgärda. Barn spenderar en stor del av sin tid i förskolan och
det är därför viktigt att tillse en så trygg och giftfri förskolemiljö som möjligt.
Arbetsgruppen föreslår därför att en handlingsplan i form av en checklista
likt Naturskyddsföreningens 13 punkter upprättas.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i samråd med tekniska
förvaltningen och miljökontoret att kommunfullmäktige:

Bifaller den första att-satsen i motionen, att en handlingsplan i form
av en checklista för en giftfri förskola upprättas i enlighet med
motionens anda.

Avslår den andra att-satsen i motionen. Redan idag finns styrande
dokument som tar hänsyn till aktuellt miljölagstiftning, vid ny- och
ombyggnationer av lokaler.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2014-12-18

Arbetsutskottet föreslår i samråd med tekniska förvaltningen och
miljökontoret att kommunfullmäktige:

Bifaller den första att-satsen i motionen, att en handlingsplan i form
av en checklista för en giftfri förskola upprättas i enlighet med
motionens anda.

Avslår den andra att-satsen i motionen.

Arbetsutskottets sammanträde
Ingrid Norberg (S) föreslår att återremittera ärendet.
Peter Hedlund (S) yrkar att texten ”Redan idag finns styrande dokument
som tar hänsyn till aktuellt miljölagstiftning, vid ny- och ombyggnationer av
lokaler.” stryks i den andra punkten.
Ordförande yrkar i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag
till beslut.
Beslutsgång
Ordförande ställer Ingrid Norbergs förslag om återremiss under proposition
och finner att arbetsutskottet avslår förslaget.
Ordförande ställer förslag om bifall i enlighet med barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till beslut under proposition och finner att
arbetsutskottet avslår förslaget.
Ordförande ställer därefter Peter Hedlunds förslag under proposition och
finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.

Sammanträdet
Risto Pekkala (MP) yrkar bifall till motionen.
Camilla Rydbjörk (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande ställer Risto Pekkalas förslag mot Camilla Rydbjörks förslag till
beslut. Efter gjorda propositioner finner ordförande att barn- och
utbildningsnämnden har beslutat i enlighet med Camilla Rydbjörks förslag
till beslut.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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5 (24)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2014-12-18

Beslutsunderlag
 Motion - En giftfri förskola
 PM Regeringskansliet - Om regeringsuppdrag för att underlätta en giftfri
miljö inom förskolan
 Naturskyddsföreningens 13 punkter som giftbantar förskolan
 Arbetsutskottets protokoll § 76, 2014-12-04

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, tekniska förvaltningen, miljökontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen, Kansliet
Gunilla Lundin

2015-01-09

1 (2)
Ärendenr
2014/523-042

Kommunledningsförvaltningens yttrande över
bidragsansökan till bok om svampar i Hertsölandet
Ärendenr 2014/523-042

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna ärendet för vidare hantering till
fritidsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Svampklubb har ansökt om bidrag för att skriva, trycka och distribuera
en bok om svampar i naturreservatet Ormberget-Hertsölandet.
Syftet är att främja svampintresset och visa på mångfalden av svamparter som
finns i området. Enligt projektplanen uppgår den totala kostnaden till 182 800
kronor.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från fritidsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Fritidsförvaltningens yttrande
Fritidsförvaltningen har i samråd med föreningens representant startat en
dialog angående eventuellt framkomliga vägar till en finansering av ovan
beskrivna publikation.
Föreningen ska komma in med en mer detaljerad beskrivning hur de planerar
att arbeta med projektet och hur deras egen ekonomiska insats ser ut samt
vilka intäkter som kan komma ifråga vid försäljning av boken. Mot bakgrund
av sådan information kan det eventuellt aktualisera en ansökan om medel från
t ex LONA för informationsinsats i samband med naturvård.
Fritidsförvaltningen har haft samråd med ekonomikontoret som inte har
något ytterligare att tillföra i ärendet.

Beslutsunderlag



Ansökan om bidrag för boken ”Svampar i Hertsölandet”
Fritidsförvaltningens yttrande 2014-10-24

Gunilla Lundin
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen, Kansliet
Gunilla Lundin

2015-01-09

kanslichef

Beslutet skickas till
Fritidsnämnden
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2 (2)
Ärendenr
2014/523-042

Ansö kan om bidrag till boken:
”Svampar i Hertsö landet - Ormbergets
naturreservat”

Luleå Svampklubb
2014-05-27
Bilaga 1 Projektbeskrivning svampbok

22

Mål och syfte
Vårt syfte är att främja svampintresset och visa vilken mångfald av svamparter som
finns i Hertsölandet- Ormbergets naturreservat samt underlätta för både
handikappade och friska medborgare i Luleå kommun att ta del av svampriket.
Målet är att göra en lättfattlig svampbok över de vanligaste arterna av svamp som
finns inom området samt delge enkla grundrecept för de vanligaste arterna. Att göra
människor intresserade av dels svamp men också av att komma ut i reservatet.
Målgruppen är alla naturintresserade medborgare i kommunen men även de som
tillfälligt besöker Luleå och har ett naturintresse.

Om sökande
Luleå Svampklubb är en nystartad ideell förening med ca 50-talet medlemmar.
Initiativtagare till bildandet av föreningen och projektansvariga är
svampkonsulenterna Roger Eliasson och Göran Lidén.

Projektplan och kalkyl för svampboken
Projektinitiering

Kr
24 200

Förberedelser

68 400

Informations och fakta insamling
Ledning av inventering i naturreservatet, artlista
Grafisk design och layout
Initialt stöd från grafisk designer
Val av svampar att presentera
Fotografering
Inköp av bilder

Områdesbeskrivningar

6 000

Sammanställning

81 800

Göra artbeskrivningar
Göra områdesbeskrivningar
Beskriva svampens betydelse
Beskriva svampplockning
Grundrecept
Giftsvampar och förväxlingssvampar
Kvalitetssäkring
Tryckning

Presentation

2 400

Total projektkostnad

182 800
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Projektbeskrivning
”Svampar i Hertsölandet - Ormbergets naturreservat”

Av svampkonsulenterna
Göran Lidén och Roger Eliasson
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Mål och syfte
• Vårt syfte är att främja svampintresset och visa vilken
mångfald av svamparter som finns i Hertsölandet- Ormbergets
naturreservat samt med vilken tillgänglighet området har för
både handikappade och friska medborgare i Luleå Kommun.
• Målet är att göra en lättfattlig svampbok över de vanligaste
arterna av svamp som finns inom området samt delge enkla
recept för de vanligaste arterna. Att göra människor
intresserade av dels svamp men också på det naturnära
området.
• Målgruppen är alla naturintresserade medborgare i
kommunen men även de som tillfälligt besöker Luleå och har
ett naturintresse.
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Metod
Genom egen kunskap och
litteraturstudier samt undersökningar i fält skapa följande lilla bok/skrift.:
• Presentation av området med i text, bild och på karta. Olika
svamplokaler/tillgänglighet
• Betydelsen av svamp för området/skogen
• Svampplockning. Hur gör man ?
• Indelning och presentation av svamparna i området
Nybörjarsvampar/ Giftsvampar/
Andra goda svampar/
Sällsynta svampar i området
• Några recept

26

Strategi
• Vi har tänkt skapa ett grundmaterial som kan användas till
andra naturreservat/områden längre fram
• Delar av materialet ska återanvändas medans andra delar är
helt områdesspecifika.

27

LULEÅ KOMMUN

DOKUMENTTYP

Arbetsmarknadsförvaltningen
Ulrika Hagström

2014-12-09

1 (1)
Ärendenr
2014/1145-00

Intern kontrollplan för arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2014/1145-00

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Arbetsmarknadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2015.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan år 2015.

Beslutsunderlag
Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan bilaga 1

Kajsa Pösö
Förvaltningschef arbetsmarknadsförvaltningen
Beslutet skickas till
kansliet.
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Intern kontrollplan - 2015
Arbetsmarknadsförvaltning
Kontrollområde

Kontrollmoment

Metod

Frekvens

Samordning

Vårdplaner
genomförandeplaner
ensamkommande
barn

Kontroll
av alla

Två
gånger/år

4. Sannolik

4. Allvarlig

16

Tillgänglighet

E-tjänster kring
ansökan/registrering
till
Vuxenutbildningen.

Stickprov

Tre
gånger/år

3. Möjlig

3. Kännbar

9

Arbetsmiljö

Krishantering

Kontroll
av alla

En
gång/år

2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig

8

Övrigt
Medarbetare

Rökfri arbetstid

Ej
bestämd

Tre
gånger/år

4. Sannolik

2. Lindrig

8

Övrigt Ekonomi

Försenade
betalningar

Stickprov

Tre
gånger/år

4. Sannolik

3. Kännbar

12
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Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Arbetsmarknadsförvaltningen
Magnus Johansson

2015-01-13

1 (4)
Ärendenr
2014/938-00

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn
Ärendenr 2014/938-00

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Luleå kommun även fortsättningsvis bedriver verksamheten för
ensamkommande barn i egen regi.
2. Luleå kommun utökar sin överenskommelse med Länsstyrelsen och
Migrationsverket angående mottagning av ensamkommande barn från
dagens 43 totalt varav minst 12 platser för asylsökande till 43 totalt
varav minst 33 platser för asylsökande alltid ska finnas tillgängliga.
Ökningen av det totala mottagandet sker stegvis under året från att 1/1
2015 vara totalt 43 till att 1/7 2015 uppgå till ca 55-60, beroende på
utvecklingen.
3. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på
förtätning av befintlig fastighet, det så kallade PUT-boendet på
Elevhemsgatan på Bergnäset, för att göra enheten till två avdelningar
vilket möjliggör ytterligare 7 platser för barn med permanent
uppehållstillstånd. Vidare föreslår vi Stadsbyggnadsförvaltningen att
ta fram förslag på 2 ytterligare Mottagningsboenden för 10 till 12
asylsökande ensamkommande barn vardera samt ytterligare ett
boende med plats för 10-12 barn med permanent uppehållstillstånd.
Det mest akuta är mottagningsboendena.
4. Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att anskaffa de ca 90
stycken lägenheter av typen 1 rum och kök som behövs de kommande
4 åren 2015-2018 för de ensamkommande barnen.
5. Socialförvaltningen ser över alternativa platser/anhöriga för de barn
som inte tillhör målgruppen för kommunens boenden. Pojkar under
16 år och flickor.

Sammanfattning av ärendet
Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl
fortsätter att öka kraftigt. Av verkets prognos från november framgår bl.a. att
uppskattningsvis 8000 ensamkommande barn årligen kommer att söka asyl
under 2014 och över 9200 år 2015. Hittills i år är ökningen över 100 % jämfört
med samma period 2013. Som en direkt följd av den kraftigt ökade prognosen
har Migrationsverket överlämnat en ny beräkning av behovet av antalet
asylplatser till länsstyrelserna. Verket uppskattar behovet till 4 850 asylplatser.
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Arbetsmarknadsförvaltningen
Magnus Johansson

2015-01-13

2 (4)
Ärendenr
2014/938-00

På grund av den oförutsägbarhet som oroligheterna i omvärlden för med sig,
så innefattar beräkningen 20 procent buffertplatser.
Utifrån prognosen ovan har fördelning gjorts i läns- och kommuntal för 2015.
Totalt får Norrbotten en ökning från 114 asylplatser till 172 st för 2015. Detta
förändrar de kommuntal som fastställts för 2014. För Luleås del innebär denna
ökning att kommuntalet går från 12 asylplatser 2014 till 33 asylplatser 2015.
Det innebär att Luleå kommun måste planera för ytterligare ca 45-60 barn
under 2015 med omsättningen á 2,5 barn/asylplats. Kommuntalet gäller from
1/1 2015.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Från och med den 1/1 2014 kom en ändring i Lagen (1994:137) om mottagande
av asylsökande m.fl. Lagen innebär ökade möjligheter för Migrationsverket att
anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. Genom
lagändringen kan alla kommuner anvisas för att ta emot ensamkommande
barn oavsett om kommunen har en överenskommelse om att ta emot
ensamkommande barn eller inte. I förberedelsearbetet har verket samarbetat
med länsstyrelserna och fört dialog med Socialstyrelsen och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) samt i delar Barnombuds-mannen.
Anvisning till kommunerna sker enligt något av följande fyra steg:
1. kommun till vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. pga. släkting
2. kommun med överenskommelse och som anmält ledig plats
3. a) kommun utan överenskommelse
b) kommun med överenskommelse, där mottagandet på platser inte startat
c) kommun med överenskommelse, men där de överenskomna platserna är
färre än kommunens fördelningstal
4. samtliga kommuner i rullande tur-ordning utifrån storlek/folkmängd, med
början till Stockholm.
För närvarande sker utvidgade anvisningar enligt steg 3c, dvs. till kommuner
med pågående mottagande enligt överenskommelse, men vars antal
överenskomna asyl-platser är färre än det fördelningstal som kommunen har.
Det stora flertalet av landets kommuner ingår i anvisningssteg 3c.
Turordningen för dessa anvisningar sker enligt följande; först i tur står det län
som vid aktuell tidpunkt procentuellt sett har lägst måluppfyllelse utifrån
länets fördelningstal och då till den kommun i det länet som procentuellt sett
har lägst måluppfyllelse i förhållande till kommunens fördelningstal.
Som en följd av såväl den mycket kraftiga ökning av antalet ensamkommande
barn som söker asyl i Sverige som att få lediga överenskomna asylplatser
rapporteras in så torde utvidgade anvisningarna enligt steg 3 vara slutförda
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kring nästa månadsskifte varvid steg 4 aktualiseras. I steg 4 anvisas ett barn i
taget (eller en sammanhållen gruppering) till kommunerna i en rullande
turordning med start till Stockholm
Luleå kommun har idag en överenskommelse med Länsstyrelsen och
Migrationsverket om ett mottagande av 43 platser totalt varav minst 12 platser
alltid ska vara tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn. Det finns
ett Mottagningsboende med plats för 10 asylsökande barn. Det finns ett PUTboende med plats för ca 15 barn med permanent uppehållstillstånd och två
platser för asylsökande barn. Det finns även ett så kallat stegboende med plats
för 18 ensamkommande barn som fyllt 18 år och som har uppnått vissa
färdigheter i att klara sig själv. Därutöver så finns en utslussningsverksamhet
där man bor i egen lägenhet och får stöd endast vid behov, dock längt till det
de fyller 21 år.
Verksamhet
Verksamheten tillsynas två gånger per år av IVO (Inspektionen för vård och
omsorg). Vid några inspektionstillfällen har de haft synpunkter på att de
tycker att PUT- boendet är för stor till ytan och att det är för många barn på
samma enhet. De föreslår i dialog med enhetschef att man till exempel skulle
kunna avdela och göra boendet till två mindre enheter i stället för att kunna
nyttja alla boenderum som finns totalt i hela boendet. Det är också
verksamhetens erfarenhet. Vidare anser verksamheten att det är olyckligt att
blanda asylsökande barn med barn som fått permanent uppehållstillstånd och
att i stället ha en differentierad verksamhet, något som man strävat efter sedan
starten 2007 men som man på grund av den senaste ökningen av
kommuntalet i juli 2014 tvingades göra avsteg ifrån för att tillfälligt lösa
boendefrågan.
Ekonomi
Samtliga kostnader för verksamheten bekostas av Migrationsverket.
Kommuner som tecknar en överenskommelse får dels en fast årlig ersättning
för att underlätta planeringen för mottagande av barnen samt öka kvalitén på
mottagandet. Därutöver får kommunen ersättning för varje överenskommen
plats med 1900kr/dygn och barn. Staten står även för kostnaden för
socialtjänstens utredningar, skolgång och hälsovård tillsättande av gode män,
dock ej för administrationen av gode män. Arbetsmarknadsförvaltningen
bedömer att den statliga finansieringen i sin helhet täcker de lokal- och
personalkostnader som krävs för att utöka och bedriva verksamheten.
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Lägenhetsbehov för ensamkommande barn 2015-2018.
Lägenhetstyp 1 rum och kök.

60
40
20
0
2015 2016 2017 2018
Beslutsunderlag
Ange de dokument, eller de viktigare dokument, som ärendet omfattar.
Magnus Johansson
avdelningschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen,
Sigrid Simonsson

2014-12-19

1 (2)
Ärendenr
2014-1158-02

Upphävande av tidigare riktlinjer Ledighet utan lön,
deltidsledighet
Ärendenr 2014-1158-02

Personalkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare riktlinjer ”Ledighet utan lön,
deltidsledighet”.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande riktlinjer ”Ledighet utan lön, deltidsledighet” består av två delar
som har sin grund i två olika beslut i Kommunstyrelsen. Dels ett beslut från
1987 om rekommendation för beviljande av tjänstledighet, vilket reviderats
1993, 1998 och 2002. Dels beslutet 2008 om att införa heltid med möjlighet till
deltid.
Personalkontoret har sett över riktlinjerna på uppdrag av kommundirektören.
Syftet med översynen har varit att de två delarna ska integreras med varandra
och att riktlinjen som helhet ska svara mot de behov som finns i
verksamheterna idag. Riktlinjerna är viktiga med hänsyn till strategisk
kompetensförsörjning. De påverkas av/påverkar möjligheten att rekrytera och
utgör samtidigt en förmån som kan bidra till att vi uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare.
Det nya förslaget till riktlinjer betonar:
• Att riktlinjerna behandlar tjänstledighet utöver ledighet enligt lag och
kollektivavtal
• Arbetsgivarens viljeinriktning att underlätta för medarbetare att skapa
balans mellan arbete, familjeliv och fritid
• Att ledighet beviljas under förutsättning att verksamheten tillåter det
• Att ansvarig chef fattar beslut om tjänstledighet efter bedömning i varje
enskild situation
Personalkontoret föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare
riktlinjer ”Ledighet utan lön, deltidsledighet”. Personalkontorets förslag till
nya riktlinjer beslutas av kommundirektör.

Beslutsunderlag
Riktlinjer ”Ledighet utan lön, deltidsledighet”. Dnr 2002/94. Bilaga 1.
Förslag Riktlinjer ”Tjänstledighet utöver lag och avtal”. Dnr 2014/742. Bilaga 2.
Sigrid Simonsson
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Förslag till riktlinjer Tjänstledighet utöver lag och avtal
Inledning
Luleå kommun vill som arbetsgivare underlätta för medarbetare att skapa en
bra balans mellan arbete, familjeliv och fritid. I kommunen finns ett
inriktningsbeslut om rätt till anställning på heltid med möjlighet till
tjänstledighet på deltid om verksamheten tillåter1. Som ett led i denna
viljeinriktning har Luleå kommun valt att ha riktlinjer för tjänstledighet
utöver vad ledighetslagstiftning och kollektivavtal medger.
Dessa riktlinjer är ett stöd till ansvarig chef som beslutar om när och i vilken
omfattning tjänstledighet beviljas. Luleå kommuns ambition är att
tjänstledighet enligt riktlinjerna beviljas så långt det är möjligt med hänsyn
till verksamhetens behov.

Tillämpningsområde
Riktlinjerna omfattar samtliga medarbetare i Luleå kommuns förvaltningar.

Verksamhetens behov
Tjänstledighet av olika slag kan vara effektiva verktyg i personalpolitiken
och bidra till kommunens strategiska kompetensförsörjning. Tjänstledighet
kan exempelvis kortsiktigt underlätta för verksamheten i en
övertalighetssituation eller möjliggöra kompetensutveckling för individen.
Deltidsledighet kan vara en lösning för att kombinera arbete och familjeliv på
ett optimalt sätt. Omvänt kan en restriktiv hållning vara nödvändig
exempelvis under en kritisk period i verksamheten. Varje verksamhet gör
bedömningen av när en restriktiv hållning är nödvändig.
Ansvarig chef fattar beslut om tjänstledighet efter bedömning i varje enskild
situation. I bedömningen av om verksamheten tillåter tjänstledighet tas
bland annat hänsyn till om arbetsuppgifterna kan omfördelas i
arbetsgruppen/enheten, om vikarie med rätt kompetens kan rekryteras eller
om tjänstledigheten kan hanteras utan åtgärd. Kontinuitet och kvalitét för
kund/medborgare ska finnas med i bedömningen, i både kort och långt
perspektiv.
Upprepade ledighetsansökningar på heltid kan påverka verksamhetens
kvalitet och bör bedömas restriktivt.

Rutin kring beviljande
Innan tjänstledighet enligt riktlinjerna kan beviljas krävs att

1

Se Kommunfullmäktiges beslut 2008-11-24.
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chef och medarbetare har en dialog om tjänstledighetens art och
omfattning samt att arbetsinnehåll och/eller placering kan ha
förändrats vid återgång
ansökan sker via personalsystemet eller annan rutin på förvaltningen
längd och typ av tjänstledighet anges i ansökan samt att
kompletterande underlag inlämnas vid behov

Kompletterande underlag kan exempelvis vara dokument som styrker
inriktningen på eget företag eller medicinskt utlåtande för nära anhörig med
omsorgsbehov.
Innestående kompensationsledighet och flextid ska som grundregel tas ut
innan tjänstledighet på heltid beviljas.
Vid deltidsledighet gör chef en bedömning om kompensationsledighet och
flextid ska tas ut innan tjänstledighet beviljas.
Chefen gör också en bedömning om det är lämpligt att medarbetaren tar ut
sparade semesterdagar/semestertimmar i samband med all form av
tjänstledighet. Tjänstledighet kan minska årets betalda semesterdagar.
Det är viktigt att medarbetare ansöker om tjänstledighet i så god tid som
möjligt. Chefen bedömer från och med när tjänstledighet kan beviljas. Om
tjänstledighet inte kan beviljas för den tidsperiod medarbetaren önskar kan
ett alternativ vara att skjuta fram ledigheten. Beviljande av tjänstledighet
dokumenteras via personalsystemet.

Avbryta tjänstledighet
Det underlättar för verksamheten att kunna planera långsiktigt och hållbart.
Medarbetare har därför ingen rätt att avbryta tjänstledighet med stöd av
dessa riktlinjer. Återgång i förtid kan endast ske om chefen bedömer att så är
möjligt.
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Ledighet och omfattning
Tjänstledighet enligt riktlinjerna beviljas så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens behov.
Sammanställningen nedan är därför inte styrande i samtliga fall utan en huvudinriktning att förhålla
sig till för beslutande chef. Chefens beslut ska grundas på en avvägning av verksamhetens krav och
medarbetarens önskemål men får inte vara godtyckligt. Både vid avslag och avvikelse från riktlinjerna
ska chef motivera sitt ställningstagande för medarbetaren.

Typ av ledighet

Ledighetens omfattning

Kommentar

Deltidsledighet
(oavsett orsak)

Upp till 25 % av heltid2 (upp till
35 % vid ständig nattjänstgöring)

Upp till ett år i taget eller annan
ök mellan chef och medarbetare

Annan befattning/yrke hos
arbetsgivaren Luleå kommun

Upp till 6 månader vid
tillsvidareanställning, upp till ett
år vid tidsbegränsad anställning

Inklusive uppsägningstid.
Beviljas normalt inte inom samma
befattning/yrke i förvaltningen

Annan arbetsgivare3

Som grundregel upp till 6
månader, i enstaka fall upp till
ett år
Bedömning från fall till fall, upp
till 12 månader i taget

Inklusive uppsägningstid

Vård/omsorg av nära anhörig

Upp till 12 månader i taget på
hel- eller deltid

Utifrån behov

Starta eller utveckla eget
företag5

Upp till 12 månader på hel- eller
deltid (utöver lagstadgad rätt till
hel ledighet i 6 månader)

Deltidsledighet upp till 50 % av
heltid kan övervägas i ytterligare
12 månader

Utlandsvistelse i samband
med nära anhörigs
utlandsarbete

Upp till 12 månader

Övrig tjänstledighet

Enstaka dag eller vecka

Prova annat arbete

Projekt/uppdrag av särskilt
intresse för kommunen samt
biståndsverksamhet4

Det särskilda intressets tyngd
påverkar ledighetens längd

Andra orsaker

2

Ex. skollov för barn och unga,
dödsfall/begravning6,
bostadsflytt, bemärkelsedag

Upp till 50 % kan beviljas vid särskilda skäl såsom hälsoaspekter eller för att främja

generationsväxling
3

Beviljas inte i normalfallet om arbetet innebär konkurrerande verksamhet

4

Projektet/uppdraget kan vara internt eller externt. Beslutande chef samråder med överordnad chef

och ledning på förvaltningen om ett projekt/uppdrag bedöms vara av särskilt intresse för
kommunen. Vid längre ledighet än 2 år fattas beslut av personalchefen i Luleå kommun.
5

Beviljas inte om företaget innebär konkurrerande verksamhet

6

För person utanför definitionen av nära anhörig enligt AB § 32
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Avgångsförmån vid arbetsbrist
Ärendenr 2014/1130-02

Personalkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta personalkontorets förslag till
avgångsförmån vid arbetsbrist att gälla under åren 2015-2017.

Sammanfattning av ärendet
Sedan 2009 har det funnits ett beslut från kommunfullmäktige om att kunna
erbjuda avgångsförmån till medarbetare för att förhindra uppsägningar. Detta
beslut har förlängts av kommunsstyrelsen vid ett tillfälle och har inneburit att
alla förvaltningar i händelse av övertalighet kunnat erbjuda medarbetare över
61 år och äldre en avgångsförmån som motsvarar 80% av aktuell månadslön
under den tid som skulle utgjort uppsägningstiden från arbetsgivarens sida,
max 12 månader.
Senaste beslutet om att hantera övertalighet genom att erbjuda avgångförmån
gäller till 2014-12-31.
Behovet av avgångsförmån framgent är svårt att bedöma. De tidigare besluten
kring avgångsförmån har inneburit att uppsägningar pga. arbetsbrist kunnat
undvikas.
Antalet beviljade avgångsförmåner har varit:
2009 – 26 st.
2010 – 61 st.
2011 – 49 st.
2012 - 15 st.
2013 - 2 st.
2014 – 2 st.
Personalkontoret föreslår en möjlighet för arbetsgivaren att erbjuda
avgångsförmån till medarbetare vid arbetsbristsituationer för att förhindra att
uppsägning sker. Avgångsförmånen kan endast erbjudas då syftet är att
främja generationsväxling1 eller då kompetenskraven har förändrats2 i
2013 var 50,3% av kommunens tillsvidareanställda över 50år.
Kommunen står inför en utmaning att i framtiden bemanna
verksamheter. Med generationsväxling menas att äldre
medarbetare lämnar och att yngre medarbetare kan stanna
1

kvar i våra verksamheter i syfte att säkra verksamhetens
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verksamheten. Avgångsförmån motsvarar en ersättning på 80% av aktuell
månadslön under tid som motsvarar arbetsgivarens uppsägningstid vid
arbetsbrist, max 12 månadslöner. En förutsättning är att befattningen som
medarbetaren lämnar inte återbesätts däremot kan förändrade kompetenskrav
leda till att ny befattning inrättas.
Avvecklingskostnaden belastar berörd förvaltning.
Övertalighet som inte fullt ut kan lösas med avgångsförmån hanteras i
enlighet med Lagen om anställningsskydd.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslut 2009.337-02 bilaga 1
Kommunstyrelsen beslut 2012.722-02 bilaga 2
Jenny Nilsson
Enhetschef arbetsrättsenheten

Beslutet skickas till
Personalkontoret

kvalité.
2 För att möta nya behov i organisationen kan arbetsgivaren
göra omorganisation där arbetsbrist kan uppstå pga. att en
befattning inte längre finns kvar. Arbetsbrist kan också uppstå
då befattningar får förändrade kompetenskrav.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-25

106

252

Kommunstyrelsen

2009-05-11

125

312

Arbets- och personalutskottet

2009-05-11

119

262

juniks13
Dnr 09.337-02

Hantering av övertalighet
Bilaga:
Röstförklaring
Senaste årens volymanpassning av barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhet har resulterat i övertaliga lärare, främst inom grundskolan. Det
minskande elevunderlaget som beror på demografiska förändringar och ökad
konkurrens kommer att leda till ytterligare uppsägningar på grund av
arbetsbrist. Samtidigt som vi ser en övertalighet inom vissa yrkesgrupper ser
vi också ett framtida rekryteringsbehov.
Samtliga förvaltningar har också ett besparingskrav på 2 % 2010 och
4 % 2011. Eftersom stor andel av kommunens totala kostnader utgörs av
personalkostnader kommer med stor sannolikhet effektiviseringar inom
personalområdet att bli aktuella.
Det behövs ett samlat grepp om hur vi hanterar variationerna i behovet av
personal. I dagsläget råder fortsatt övertalighet bland lärare dock inte lärare
inom bristbehörigheter, men också inom flera andra yrkesgrupper såsom
barnskötare och elevassistenter.
Förutom variationer beträffande behovet av personal sker fortfarande en
kontinuerlig ökning av antalet tillsvidareanställda genom konverteringsreglerna i lagen om anställningsskydd på barn- och utbildningsförvaltningen,
ca 3-4 personer/månad. Konverteringsregeln innebär att när man vikarierat
sammanlagt mer än 720 dagar under senaste femårsperioden omvandlas
anställningen från vikariat till en tillsvidare anställning. Detta kommer även
fortsatt att resultera i uppsägningar oberoende av volymanpassning och
effektiviseringar.
Samtidigt som vi behöver anpassa personalbehovet behöver vi också framstå
som en attraktiv arbetsgivare. Andra alternativ än uppsägningar kan också
bidra till att delar av generationsväxlingen tidigareläggs och påverka Luleås
befolkningsutveckling i positiv riktning.
Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-25

106

253

Kommunstyrelsen

2009-05-11

125

313

Arbets- och personalutskottet

2009-05-11

119

263

juniks13b

Erfarenheter vid Luleå kommun
Våren 2006
Avgångsvederlag motsvarande den sammanlagda lönesumma som skulle ha
utgått under uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida enligt
Lagen om anställningsskydd (LAS) eller Allmänna Bestämmelser.
Erbjudandet om avgångsvederlag riktade sig till personer 63 år och äldre och
var frivilligt. Villkoret var att avgången resulterade i att en övertalig
medarbetare bereddes fortsatt arbete.
Erbjudandet gavs till 16 lärare och 15 tackade ja.
Attraktivt erbjudande och övertaligheten löstes snabbt, inga uppsägningar
behövde vidtas.
Våren 2007
Förtida uttag av tjänstepension kompletterat med en ersättning på
3 000 kronor fram till den månad man fyller 65 år erbjöds personer födda
1942-1945 . Villkoret var att avgången resulterade i att en övertalig bereddes
fortsatt arbete.
Erbjudandet gavs till 55 lärare och 5 fritidspedagoger varav 20 respektive
3 tackade ja.
Ett erbjudande som löste viss del av övertaligheten. För att lösa totala
övertaligheten vidtogs uppsägningar på grund av arbetsbrist. Totalt sades
34 lärare och 13 fritidspedagoger upp på grund av arbetsbrist.
Våren 2008
Övertaliga lärare inom barn- och utbildningsförvaltningen, födda 1946 och
tidigare erbjöds avgångsförmån motsvarande en ersättning på 80 % av aktuell
månadslön under tid som motsvarar arbetsgivarens uppsägningstid vid
övertalighet, max 12 månadslöner.
Totalt erbjöds 44 personer varav 26 tackade ja.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-25

106

254

Kommunstyrelsen

2009-05-11

125

314

Arbets- och personalutskottet

2009-05-11

119

264

juniks13c
Barn- och utbildningsförvaltningen tilldelades ett belopp för avgångsförmåner
år 2008 motsvarande 4 000 000 kronor.
Resterande övertalighet hanterades enligt Lagen om anställningsskydd.
Utöver lärare sades även 58 barnskötare och 4 dagbarnvårdare upp enligt
Lagen om anställningsskydd. För Kommunals yrkesgrupper erbjöds inget
avgångsvederlag.
Vårvintern 2009
Övertaligheten har hittills hanterats enligt reglerna i Lagen om anställningsskydd. Totalt har följande sagts upp;
Lärare
Förskollärare
Fritidspedagoger
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistenter
Totalt

61 + 10 konverterade
5+7
4+2
14 + 2
2
20
106 + 21 (127 inkl konverterade)

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att erbjudandet om avgångsvederlag
varit det mest attraktiva alternativet och bidragit till frivilliga avgångar och
minskat antal uppsägningar.

Alternativa lösningar
Lagen om anställningsskydd (LAS) innebär att den med kortaste anställningstid är den förste som blir uppsagd vid arbetsbrist.
Långsiktiga effekterna av LAS tillämpning är att vi tappar de yngre
medarbetarna. De som redan har några och i flera fall mer än 10 års anställning lämnar vår verksamhet samtidigt som vi har ett generationsskifte framför
oss.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-25

106

255

Kommunstyrelsen

2009-05-11

125

315

Arbets- och personalutskottet

2009-05-11

119

265

juniks13d
Avgångsvederlag innebär att vi med ekonomiska medel försöker undvika
uppsägningar enligt LAS. Avgångsförmånen kan erbjudas om befattningen
inte ska återbesättas eller att den kan bemannas med en övertalig
medarbetare. Ett erbjudande som medarbetaren kan välja att tacka ja eller nej
till.
Månatlig ersättning vid förtida uttag av tjänstepension är ett riktat
erbjudande i syfte att undvika uppsägningar enligt LAS. Erbjudandet
förutsätter att befattningen inte återbesätts eller att den kan bemannas med en
övertalig medarbetare. Ett erbjudande som medarbetaren kan välja att tacka ja
eller nej till.

Fördelar/nackdelar
Lagen om anställningsskydd
+ löser övertaligheten
- de yngre sägs upp
- tvingande omflyttningar av personal som skapar stora omställningar för
eleverna inom Buf
- bidrar inte till generationsväxling
- ger en signal att Luleå kommun inte behöver yngre personal
- utflyttning?
Avgångsvederlag
+ frivilligt
+ attraktivt för de som är nära 65 års ålder
+ bidrar till generationsväxling
+ bidrar till positiv befolkningsutveckling
+ kan kombineras med förtida uttag av tjänstepension, individuell rådgivning
- tjänstepension, kräver individuell rådgivning
- löser inte hela övertaligheten

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-25

106

256

Kommunstyrelsen

2009-05-11

125

316

Arbets- och personalutskottet

2009-05-11

119

266

juniks13e
Månatlig ersättning vid förtida uttag av tjänstepension
+ frivilligt
+ attraktivt för de som ändå planerat att gå i pension
+ bidrar till generationsväxling
- påverkar den totala pensionsekonomin för medarbetaren
- löser inte hela övertaligheten
- en stor andel måste hanteras enligt LAS
Erfarenhet av tidigare lösningar visar att alternativet avgångsvederlag varit
det mest attraktiva erbjudandet men också effektivt. Av den anledningen har
vi koncentrerat kostnadsberäkningen på skillnaden mellan avgångsvederlag
och uppsägning enligt Lagen om anställningsskydd.

Kostnader
Nedan ges en bild av beräknade kostnader för uppsägning enligt LAS kontra
avgångsvederlag.
Förutom direkta löne- och ersättningskostnader tillkommer processkostnader
som är svåra att beräkna. Vi har beräknat att processkostnaden rör sig om
20 000 kronor, inkl PO, per person.
Vidare kan antas att processkostnaden ökar i takt med fler som berörs
eftersom komplexiteten i hanteringen ökar. Å andra sidan har erfarenhet av
avveckling resulterat i att processtiderna kan ha kortats ned vilket också är
skälet till att vi reducerat processkostnaden från tidigare 35 000 kronor till
20 000 kronor i beräkningen.
Beräkningarna bygger på genomsnittslöner för yrkesgrupper inom barn- och
utbildningsförvaltningen och ett antagande att 50 personer kan bli föremål för
avgångsvederlag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-25

106

257

Kommunstyrelsen

2009-05-11

125

317

Arbets- och personalutskottet

2009-05-11

119

267

juniks13f
Övergripande beräkning av kostnader per person ;
Kostnader
Avgångsvederlag
Ej nyttjas LAS
Processkostnad LAS
Summa

268 800 kr + PO 40,8 %
75 000 kr + PO
20 000 kr

AGF-KL kostnad
3 mån x 25 000 kr + PO

378 470 kr
-105 600 kr
-20 000 kr
252 870 kr

-105 600 kr

Minskad lönekostnad
för ett år då äldre lämnar
plats för yngre (lägre lön)

-60 000 kr

Summa beräknad kostnad/pers
Summa beräknad kostnad 50 pers

87 270 kr
4 363 500 kr

Personalkontorets förslag
Personalkontoret föreslår följande lösning avseende övertalighet som kan
uppstå med anledning av behov av strukturåtgärder föranledda av
demografiska förändringar och effektiviseringskrav.
-

Personer fyllda 61 år och äldre erbjuds avgångsförmån motsvarande en
ersättning på 80 % av aktuell månadslön under tid som skulle utgjort
uppsägningstid från arbetsgivaren, max 12 månadslöner. En förutsättning
för beviljat avgångsvederlag är att befattningen inte återbesätts eller att en
övertalig bereds fortsatt arbete. Avvecklingskostnaden belastar berörd
förvaltning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-25

106

258

Kommunstyrelsen

2009-05-11

125

318

Arbets- och personalutskottet

2009-05-11

119

268

juniks13g
Barn- och utbildningsförvaltningen har de senaste åren befunnit sig i en
övertalighetssituation med omfattande neddragningar. I de fall demografiutvecklingen och effektiviseringskraven leder till neddragningar av
personal föreslås följande i syfte att dämpa behovet av eventuella
uppsägningar av personal;
-

Barn- och utbildningsförvaltningen ”tilldelas” medel för merkostnaden
vid erbjudande av avgångsförmån/frivillig avgång 2010, 2011 och 2012
motsvarande max 4 000 000 kronor (inkl PO)/år 2010, 2011 och 2012.
Anslaget anvisas i efterhand med hänsyn tagen till faktiskt resultat, max
ovan angivet belopp. Anvisning av medel sker i samband med budgetrevideringar.

Övertalighet som inte fullt ut kan lösas med avgångsvederlag hanteras i
enlighet med Lagen om anställningsskydd.

Yrkanden
Thomas Olofsson (FP), Mattias Karlsson (M), Ingrid Norberg (S) och Karl
Petersen (S) yrkar att förslaget ska gälla fr o m beslutsdatum.

Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

personer fyllda 61 år och äldre erbjuds avgångsförmån motsvarande en
ersättning på 80 % av aktuell månadslön under tid som skulle utgjort
uppsägningstid från arbetsgivaren, max 12 månadslöner. En förutsättning
för beviljat avgångsvederlag är att befattningen inte återbesätts eller att en
övertalig bereds fortsatt arbete. Avvecklingskostnaden belastar berörd
förvaltning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

51

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Kommunfullmäktige

2009-05-25

106

259

Kommunstyrelsen

2009-05-11

125

319

Arbets- och personalutskottet

2009-05-11

119

268b

juniks13h
Barn- och utbildningsförvaltningen har de senaste åren befunnit sig i en
övertalighetssituation med omfattande neddragningar. I de fall demografiutvecklingen och effektiviseringskraven leder till neddragningar av
personal föreslås följande i syfte att dämpa behovet av eventuella
uppsägningar av personal;
-

barn- och utbildningsförvaltningen ”tilldelas” medel för merkostnaden
vid erbjudande av avgångsförmån/frivillig avgång motsvarande max
4 000 000 kronor (inkl PO)/år 2009, 2010, 2011 och 2012. Anslaget anvisas i
efterhand med hänsyn tagen till faktiskt resultat, max ovan angivet
belopp. Anvisning av medel sker i samband med budgetrevideringar.

-

ovanstående förslag skall gälla fr o m beslutsdatum t o m 2012-12-31.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Yrkanden
Karl Petersen (S), Camilla Hansen (C) och Thomas Olofsson (FP) yrkar bifall
till arbets- och personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Yrkanden
Karl Petersen (S), Camilla Hansen (C), Ingrid Norberg (S), Conny Sundström
(KD), Jonas Brännberg (RS), Johan Landström (FP), Mattias Karlsson (M),
Thomas Olofsson (FP), Anders Bohm (NS) och Annika Eriksson (MP) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Kommunfullmäktige

2009-05-25

Paragraf

106

Sida

259b

Kommunstyrelsen
Arbets- och personalutskottet
juniks13i

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

personer fyllda 61 år och äldre erbjuds avgångsförmån motsvarande
en ersättning på 80 % av aktuell månadslön under tid som skulle
utgjort uppsägningstid från arbetsgivaren, max 12 månadslöner. En
förutsättning för beviljat avgångsvederlag är att befattningen inte
återbesätts eller att en övertalig bereds fortsatt arbete. Avvecklingskostnaden belastar berörd förvaltning.

Barn- och utbildningsförvaltningen har de senaste åren befunnit sig i en
övertalighetssituation med omfattande neddragningar. I de fall demografiutvecklingen och effektiviseringskraven leder till neddragningar av
personal beslutas följande i syfte att dämpa behovet av eventuella
uppsägningar av personal;
-

barn- och utbildningsförvaltningen ”tilldelas” medel för merkostnaden vid erbjudande av avgångsförmån/frivillig avgång
motsvarande max 4 000 000 kronor (inkl PO)/år 2009, 2010, 2011 och
2012. Anslaget anvisas i efterhand med hänsyn tagen till faktiskt
resultat, max ovan angivet belopp. Anvisning av medel sker i
samband med budgetrevideringar.

-

ovanstående förslag skall gälla fr o m beslutsdatum t o m 2012-12-31.

Röstförklaring från rättvisepartiet socialisterna bifogas.
_____

Beslutsexpediering
Personalkontoret, barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-01-14

§6
Hantering av övertalighet
Dnr 12.722-02

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar förlänga möjligheten att erbjuda avgångsförmån i
samband med övertalighetssituationer som kan uppstå vid strukturåtgärder
föranledda av demografiska förändringar och effektiviseringskrav under
åren 2013 och 2014
1. Personer fyllda 61 år eller äldre erbjuds avgångsförmån motsvarande en
ersättning på 80 % av aktuell månadslön under tid som motsvarar
arbetsgivarens uppsägningstid vid arbetsbrist, max 12 månadslöner. En
förutsättning för beviljad avgångsförmån är att befattningen inte
återbesätts eller att en övertalig bereds fortsatt arbete.
2. Avvecklingskostnaden belastar berörd förvaltning.
3. Övertalighet som inte fullt ut kan lösas med avgångsförmån hanteras i
enlighet med Lagen om anställningsskydd.

Reservation
Nina Berggård (V) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Inför stora volymanpassningar av barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhet 2009 tog kommunfullmäktige ett beslut om avgångsvederlag för
att minska övertalighet. Beslutet innebär att alla förvaltningar i händelse av
övertalighet kan erbjuda medarbetare över 61 år och äldre en avgångsförmån
som mosvarar 80 % av aktuell månadslön under den tid som skulle utgjort
uppsägningstiden från arbetsgivarens sida, max 12 månader.
Beslutet om att hantera övertalighet genom att erbjuda avgångförmån gäller
till 2012-12-31.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-01-14

§ 6 (forts)
Kommunstyrelsen har att besluta om vad som ska gälla fr o m 2013 avseende
övertalighet.
Arbets- och personalutskottet föreslår 2012-12-03 § 269 kommunstyrelsen
besluta enligt personalkontorets förslag om förlängning av möjligheten att
erbjuda avgångsförmån enligt nedan.

Förslag till beslut på sammanträdet
Nina Berggård (V) yrkar att i första stycket i beslutsförslaget stryks orden och
effektiviseringskrav under åren 2013 och 2014.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbets- och personalutskottets förslag och Nina
Berggårds förslag mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbets- och personalutskottets förslag.

Ärendet
En förutsättning för att bevilja avgångsförmånen är att befattningen inte
återbesätts eller att en övertalig bereds fortsatt arbete.
I avslutet framgår att avvecklingskostnaden belastar berörd förvaltning. Att
erbjuda avgångsförmån i stället för sedvanlig uppsägning enligt Lagen om
anställningsskydd ökar avvecklingskostnaden. Beslutet 2009 innehöll en
kompensation till barn- och utbildningsförvaltningen för merkostnaden
vilken maximerades till 4 000 000kr åren 2009, 2010, 2011 och 2012. Anslaget
har anvisats i efterhand med hänsyn tagen till faktiskt resultat.
Antalet beviljade avgångsförmåner har varit
2009 – 26 st. varav 24 vid barn- och utbildningsförvaltningen
2010 – 61 st varav 53 vid barn- och utbildningsförvaltningen
2011 – 49 st varav 46 vid barn- och utbildningsförvaltningen
2012-11-01 – 15 st varav 14 vid barn- och utbildningsförvaltningen
Personalkontoret föreslår en förlängning av möjligheten att erbjuda
avgångsförmån i samband med övertalighetssituationer som kan uppstå vid
strukturåtgärder föranledda av demografiska förändringar och
effektiviseringskrav under åren 2013 och 2014

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2013-01-14

§ 6 (forts)
1. Personer fyllda 61 år eller äldre erbjuds avgångsförmån motsvarande en
ersättning på 80 % av aktuell månadslön under tid som motsvarar
arbetsgivarens uppsägningstid vid arbetsbrist, max 12 månadslöner. En
förutsättning för beviljad avgångsförmån är att befattningen inte
återbesätts eller att en övertalig bereds fortsatt arbete.
2. Avvecklingskostnaden belastar berörd förvaltning.
3. Övertalighet som inte fullt ut kan lösas med avgångsförmån hanteras i
enlighet med Lagen om anställningsskydd.

Beslutsunderlag
Personalkontorets tjänsteskrivelse 2012-11-19
Kommunfullmäktige beslut 2009-05-25 § 106
Arbets- och personalutskottets förslag till beslut 2012-12-03 § 269

Beslutet skickas till
Personalkontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Tillväxtkontoret, Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-01-02

1 (1)
Ärendenr
2014/1117-14

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
projektet UK som marknad
Ärendenr 2014/1117-14

Tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
 anslå 25 tkr till projektet UK som marknad,
 pengarna tas från EU-potten.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens handelskammare ansöker om 25 tkr till finansiering av projektet
UK som marknad. Projektet syftar till främja 5-10 företags affärer på den
brittiska marknaden genom att anordna information och konkreta
affärsmöten. Projektet genomförs under perioden december 2014 – april 2015.
Norrbottens handelskammare ansöker om medel för att täcka deras kostnader
på 75 tkr i projektet. Sparbanken Nord går in med 50 tkr och resterande 25 tkr
söks från Luleå kommun.
Tillväxtkontoret välkomnar affärsnära exportfrämjande insatser och har i
dialog med Norrbottens handelskammare säkerställt att företag från Luleå
deltar i projektet.

Beslutsunderlag
Ansökan om medfinansiering till projektet UK som marknad, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottens Handelskammare, Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
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Tillväxtkontoret, Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-01-02

1 (1)
Ärendenr
2014/517-042

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av Norrbottens
idrottsgala 2015
Ärendenr 2014/517-042

Tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
 anslå 150 tkr till Norrbottens idrottsgala 2015,
 pengarna tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter,
 som villkor gäller att Luleå kommun och platsen Luleå marknadsförs
enligt avtal som upprättas med tillväxtkontoret.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens idrottsförbund ansöker om 250 tkr till Norrbottens idrottsgala
2015. Luleå kommun finansierade idrottsgalan 2014 med 250 tkr och då deltog
närmare 400 personer på galan. Förhoppningen är att Norrbottens idrottsgala
2015 gästas av 500 personer. Idrottsgalan beräknas kosta 865 tkr att
genomföra. Intäkterna beräknas komma från Luleå kommun,
företagssponsring och biljettintäkter.
Ärendet har behandlats av evenemangsrådet och utvecklingschef Anna
Degerman har beslutat anslå 100 tkr till idrottsgalan 2015. Tillväxtkontoret
föreslår att resterande 150 tkr anslås från kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag



Ansökan om projektmedel till Norrbottens idrottsgala, bilaga
Evenemangsrådets yttrande ansökan om projektmedel till Norrbottens
idrottsgala, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottens idrottsförbund, Kronan A3B, 974 42 Luleå
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Yttrande från Evenemangsrådet gällande Norrbottens
Idrottsförbunds ansökan
Närvarande
Michael Öhman
Helen Wiklund Warell
Anna Degerman
Lars Lindberg
Åke Broström
Marlene Bolstad

21/11-14

Yttrande Norrbottens idrottsgala 2015
Evenemangsrådet beslutade att bli Guldpartners x2 till ett värde av totalt 100 000 kronor till
Norrbottens Idrottsförbund. Luleå kommuns logga samt att stärka varumärket Luleå ska tydligt framgå
i deras marknadsföring. En dialog med kommunen (Utvecklingskontoret, Karl-Henrik Dagman) ska
ske i samband med hur varumärket ska synas.

Storgatan 30 (4tr), 972 32 Luleå | Telefon: 0920-22 13 30 | info@visitlulea.se | www.visitlulea.se
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Tillväxtkontoret, Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-01-07

1 (2)
Ärendenr
2014/1100-863

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projektet
Ung scen norr
Ärendenr 2014/1100-863

Tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anslå 150 tkr till projektet Ung scen norr,
2. pengarna tas från EU-potten,
3. som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottensteatern ansöker om 150 tkr till projektet Ung scen norr som ska
vara en arena och samlingsplats för teater för unga i Norrbotten med säte i
Luleå. I projektet skapas hållbara strukturer för att unga själva ska kunna
utöva teater där de bor. Ung scen i norr ska genomföras i sju pilotkommuner
och i Luleå kommun ska projektet erbjuda: levande mötesplats, inflytande och
delaktighet i arbetet, områdesbaserat fördjupat arbete, två föreställningar per
år för den unga publiken, öppna workshops, kompetensutveckling för
pedagoger, starta unga teatergrupper, teaterledarutbildning i tre steg,
konstnärligt in- och utflöde till kommunen, digital plattform, övrigt stöd och
bollplank. Projektperioden är 2015-2017, men denna ansökan gäller 2015.
Totalt kostar projektet 7 645 tkr under 2015. Från Luleå kommun ansöks totalt
om 300 tkr fördelat lika på kommunstyrelsen och kulturnämnden.
Kulturnämnden har 2014-02-18 beslutat att anslå 150 tkr till projektet Ung scen
norr för 2015.
Tillväxtkontoret menar att satsning på teater för unga ligger i linje med
programmen för vision 2050 och stärker Luleå som kreativ och kulturell stad.

Beslutsunderlag
Ansökan om finansiering av Ung scen norr, bilaga
Budget för Ung scen norr 2015, bilaga
Kulturnämndens beslut 2014-02-18
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Tillväxtkontoret, Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-01-07

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottensteatern, Att: Daniel Isaksson, Box 501 36, 973 24 Luleå
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SAMMANFATTNING
Norrbottensteatern avser att starta Ung Scen Norr - en arena och samlingsplats för teater för unga i
Norrbotten med säte i Luleå. Syftet är att skapa hållbara strukturer för en förhöjd kvalitet och ett ökat
utbud av professionell scenkonst för unga samt öka det kulturella fritidslivet. Vi kommer genom
samverkan med lokala aktörer skapa en långsiktig struktur för att unga själva ska kunna utöva teater där
de bor. Med avstamp i den genomlysning som gjordes 2013 av teater för unga i länet (se bakgrund) är
syftet med Ung Scen Norr att öka tillgängligheten till kvalitativ teater och scenkonst för unga. Vi vill göra
de ungas röst hörd genom att arbeta ur ett barnperspektiv och med delaktighet och inflytande från unga i
det konstnärliga skapandet lyfta deras situation och samtid. Utifrån en hållbar verksamhet där ett
konstnärligt residens utlyses varje år, skapar vi ett forum för ett kontinuerligt konstnärligt inflöde till
Luleå och Norrbotten och möjlighet för nyskapande och aktuell scenkonst för unga att stanna och växa
här. Projektet är 3-årigt och riktar sig i huvudsak till målgruppen 13-19 år men också till deras lärare.
Projektet har som mål att genomföras i 7 pilotkommuner varav vi hoppas att Luleå blir en av dessa.

BAKGRUND
2013 anställde Norrbottensteatern en projektledare för att göra en förstudie och se över behov och
möjligheter för att utveckla ungdomsverksamheten vid teatern. Förstudien resulterade i en genomlysning
av hela Norrbottens teaterliv för unga. Utbud av professionell teater för den unga målgruppen och
möjlighet till det egna kreativa utövandet. Kartläggningen synliggjorde allt ifrån amatörteaterföreningar,
fria grupper, institutioner, studieförbund, kulturskola och övriga verksamheter. Hela rapporten finns i
bilaga 3.
Rapporten pekar på att det finns få verksamheter med fokus på unga, specifikt målgruppen 13-19 år samt
en bristande kunskap på arbetsmetoder för ett tydligt barnperspektiv och att arbeta med inflytande och
delaktighet. Rapporten visar även en tydlig brist på struktur för att unga ska kunna utöva och organisera
sig inom teater på fritiden. En faktor av många är bristen på teaterledare och pedagoger i länet.
Underlaget av intresserade ungdomar är stort men det finns ingen naturlig plats att vända sig för att få
tips och råd om hur man ska gå tillväga. Med utgångspunkt i denna rapport initierades tankar om
projektet Ung Scen Norr, en samlingsplats för teater för unga i Norrbotten. Under 2014 har en
förprojektering av Ung Scen Norr genomförts för att hitta metoder för att lösa de hinder som synliggjorts
i förstudien samt bygga upp en långsiktig och hållbar struktur för unga och teater i Norrbotten.

VAD ÄR UNG SCEN NORR?
Ung Scen Norr är ett treårigt projekt (2015-2017) som bygger på fyra byggstenar; Scenkonst, delaktighet,
stöd och ledarskap.
Scenkonst
Ung Scen Norr kommer att skapa två föreställningar per år (uppstartsåret 2015 1 st) med inflytande och
delaktighet av den unga publiken. Arbetet med föreställningarna sker i nära kontakt med skolan för att
hitta nya metoder att knyta samma deras och teaterns värld. Ung Scen Norrs inledande år tar upp
tematiken identitet, normer, tillhörighet, acceptens, minoritet och majoritet och första föreställningen på
temat blir för högstadiepubliken.
Delaktighet
Ung Scen Norr skall skapa scenkonst utifrån ett barn/ungdomsperspektiv. Med detta menar vi att
föreställningarna ska reflektera och synliggöra barn och ungas situation och samtid i Norrbotten idag. De
unga kommer vara delaktiga på olika sätt i skapandet av föreställningarna, exempelvis genom samtal eller
att skriva texter, men också genom att få möjlighet att delta i workshops som Ung Scen Norr ger. Vi tittar
nationellt på verksamheter som Unga Klara, Ung Scen/Öst, Backa Teater som goda exempel på teatrar
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som tar ungdomspubliken på allvar och som skapar ett mervärde (temakvällar, lärarhandledning,
lärarvisningar etc.) i en ungdomskontext i dialog med unga.
Stöd
Vår målsättning är att vara det stöd och den plattform som behövs för unga som vill utöva teater på
fritiden. I nära samarbete med studieförbund, kulturskola, föreningsliv etc. kommer vi att bygga upp en
hållbar lösning för kontinuerliga kurser i teater för unga. Vi kommer under 2015 att utveckla en hemsida
där teaterintresserade bland annat kan skapa grupper, ladda ner manus, övningar och texter samt få
feedback från oss på Ung Scen Norr via filmklipp. Detta blir ett sätt att hålla kontakten med vår målgrupp
trots de geografiska hindren i Norrbotten.
Ledarskap
Vi kommer inom Ung Scen Norrs verksamhet att satsa på det eftersatta området; teaterledare, som är en
förutsättning för att unga själva ska kunna starta grupper. Hösten 2015 startar vi en teaterledarutbildning
för unga/unga vuxna i samarbete med studieförbunden och fria teatergruppen Teater Mila. Två-tre unga
blivande ledare från Luleå kommer att kunna gå kursen som genomförs i tre steg med chans till
fortbildning.

UNG SCEN NORR I LULEÅ
I Luleå kommun har Ung Scen Norr som målsättning att kunna erbjuda följande:
1.

Levande mötesplats
Då projektet har sitt säte i Luleå ges en större möjlighet att skapa mer aktivitet och högre närvaro
än de övriga pilotkommunerna. Ung Scen Norr blir en levande mötesplats för unga i Luleå där vi
har möjlighet att arrangera workshops, samtal, föreläsningar, impro-kvällar etc. efter de behov vi
ser hos den unga publiken. Eftersom föreställningarna i största mån kommer att repeteras på
Norrbottensteatern så ser vi möjlighet för Luleås ungdomar att delta i öppna rep och vara
engagerade i referensgrupper.

2.

Inflytande och delaktighet i arbetet
För att säkerställa en hållbar struktur och för att stärka det befintliga teaterlivet i kommunen är
det viktigt och för Ung Scen Norr med inflytande i alla led. I början av 2015 kommer en
processledare från Ung Scen Norr att leda en strategiworkshop där ungdomar, studieförbund,
föreningar, politiker, tjänstemän och skola från Luleå kommun ser till de behov som finns och
gemensamt tar fram en lokal strategiplan för det unga teaterlivet. Denna strategiplan kommer
sedan vara utgångspunkt för hur Ung Scen Norr byggs upp just i Luleå kommun.

3.

Områdesbaserat fördjupat arbete
Elever i åk 7-9 och gymnasiet i Luleå kommun ska under projektperioden 2015-2017 någon gång
ha varit med om att ta fram en föreställning i inflytandeprocess. Vi har i samtal med
samarbetspartner och kommunen valt rikta denna del av projektet tydligt och arbeta
områdesbaserat med Hertsön och Örnäset. Detta för att kunna genomföra ett fördjupat arbete
med en eller flera klasser. Vi utgår ifrån tematiken, som år 1 är Identitet, normer, tillhörighet,
acceptens, minoritet och majoritet. Vi ser också dessa två områden som intressanta att börja
arbeta i, då integrationsfrågor och mångfaldsfrågor är aktuella här. Vi har även i förstudiefasen
arbetat upp en god kontakt med Hertsöskolan, studieförbunden Sensus och ABF, som önskar
knyta an till projektet med dessa förutsättningar.
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4.

Två föreställningar/år för den unga publiken
Hösten 2015 spelas första föreställningen för åk 7-9 som tagits fram i inflytandeprocess med
unga under våren. Därefter kommer Ung Scen Norr årligen att spela en föreställning för åk 7-9
och en för gymnasiet i Luleå.

5.

Öppna workshops
Ung Scen Norr kommer att genomföra minst två öppna workshops per år i Luleå kommun. En
med målgruppen ungdomar och en med målgrupp lärare och pedagoger, samt att vi i samband
med vår spelperiod kommer att arrangera olika samtal, föreläsningar och inspirationskvällar i
samverkan med lokala verksamheter.

6.

Kompetensutveckling för pedagoger
Vi kommer i tätt samarbete med Hertsöskolan första året undersöka nya former för professionell
scenkonst och skolan att mötas. Vi arbetar aktivt med att knyta an scenkonstupplevelsen och det
fördjupade pedagogiska arbetet till läroplanen och skolans uppdrag. Vi kommer erbjuda
fortbildningsmöjligheter för lärare och pedagoger i Luleå kommun på detta tema samt
lärarvisningar av våra föreställningar för att diskutera hur man kan arbeta vidare på en viss
tematik i klassrummet. Vi har under förstudien till exempel följt ett läsförståelseprojekt med
teater som ingång (dramatik i Grundskolan, DIG) tillsammans med två klasser i åk 7 på
Hertsöskolan, bland annat en klass som har svenska som andraspråk, och en vilja finns från
skolans och teaterns håll att fortsätta detta samarbete.

7.

Starta unga teatergrupper
Ung Scen Norr kommer att hitta en struktur för att hjälpa unga teatergrupper att kunna
organisera sig. Vi har en pågående dialog med berörda studieförbund om att samarbeta kring
detta. Till exempel finns det flera grupper som behöver ledare för att kunna starta igång. Vissa
andra grupper behöver en mentor. I andra fall kan det vara en lokal som krävs och här kan vi
hjälpa till att förmedla kontakt och vägleda. Målet är att minst en ny teatergrupp för unga startar
per år i Luleå kommun efter att Ung Scen Norr har kommit igång och att vi skapar en stabil
grund att stå på för dessa grupper.

8.

Teaterledarutbildning i tre steg
Steg ett för att få igång teatergrupper är att lösa den akuta bristen på ledare som existerar i hela
länet. I samarbete med teater Mila kommer vi att genomföra en ledarskapsutbildning hösten
2015, totalt utbildas ca 14 st ledare första året, varav Luleå får skicka tre stycken.
Teaterledarutbildningen har som mål att genomföras i tre steg, där första steget är en allmän
ledarskapsutbildning, steg två fokuserar mer på teaterproduktion och dramaturgi och steg tre är
en fördjupning i gruppdynamik och innehåller bland annat konflikthantering.

9.

Konstnärligt in – och utflöde till kommunen
Ung Scen Norr kommer med sina konstnärliga residens och samarbete med Riksteatern skapa
ett kontinuerligt in- och utflöde av konstnärligt utmanande scenkonst och de föreställningar som
skapas i en unik norrbottnisk kontext kommer ha ett värde av nationellt intresse, vilket kommer
att sätta Luleå kommun på kartan.

10. Digital plattform
Ung Scen Norr utformar en plattform på nätet där man kan söka fram alla verksamheter som
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håller på med teater i sin stad/ län, starta sin egen teatergrupp, hitta manus, gruppövningar, få
feedback på filmklipp med teaterövningar av professionella skådespelare/regissörer m.m. Ung
Scen Online ska ha minst sju aktiva teatergrupper efter ett år. Den digitala plattformen är
nyskapande och utvecklande för länet, här finns inte tillräckligt med resurser vilket gör att det
krävs en samordning av material, nätverk och kompetens.

11. Övrigt stöd och bollplank
mot de unga och pedagoger i form av nystartad webbportal, handledning, lärarhandledningar för
föreställningarna, support för utbildade teaterledare, tillgång till våra nätverk och
spetskompetens inom teater.

Samarbetspartners och finansiärer
Ung Scen Norr finansieras 2015 av Norrbottens läns landsting, Kulturrådet, övriga pilotkommuner och
Norrbottensteatern (resurser).
ÖVRIGA PILOTKOMMUNER Arvidsjaurs kommun, Kiruna kommun, Pajala kommun, Gällivare kommun, Älvsbyns
kommun, Jokkmokks kommun är 6 av våra pilotkommuner där vi hoppas att Luleå kommer att bli en
sjunde.
ABF LULEÅ - Vi för samtal med ABF om samarbete om ledarskapsutbildningen och kursverksamhet för teater
för unga
SENSUS LULEÅ - Vi för samtal med Sensus om samarbete om ledarskapsutbildningen och kursverksamhet för
teater för unga samt att starta en mångfaldsteatergrupp i Luleå
HERTSÖSKOLAN – Elever från Hertsöskolan kommer att involveras i workshops och andra aktiviteter som ung
Scen Norr erbjuder, samt fortbildning för personal.
Riksteatern – Samarbete kring att producera en föreställning ihop med Riksteatern och Botkyrka kommun
2016.
Riksteatern Norrbotten – Samarbete kring kvalitativt teaterutbud i Norrbotten, Följeforskning i projektet,
Statistikinsamling av teaterutbud i länet.
Nationell Arena Ung Scen Norr är en del av nätverket Nationell Arena, en utbytesplattform för samverkan
mellan Sveriges främsta barn och ungdomsteatrar. Medlemmar är även Unga Klara, Ung Scen Öst, Backa
Teater och Malmö Stadsteater.
Unga Klara -Vi kommer att samarbeta med Unga Klara i Stockholm om deras webportal Öppen Scen och
kommer använda den som bas för vidareutveckling av vår digitala plattform.
Länsteatrarna i Sverige, Barn & Unga - Ung Scen Norr ingår i detta nätverk för länsteatrarna som arbetar med
barn & unga-frågor. Vi driver tillsammans den regionala scenkonstens intressen och skapar mötesplats
för dialog, erfarenhetsutbyte och utveckling angående scenkonst för barn och unga.
Teater Mila Teater Mila är med och tar fram ett koncept för ledarskapsutbildningen och kommer vara de
som driver utbildningen tillsammans med USN.
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Kontakt:
Daniel Isakson
Verksamhetsledare
Tel: 0705 98 00 95
Mail: daniel.isakson@nll.se
Anna Isakson
Producent
Tel: 0704 92 22 13
Mail: anna@ungscennorr.se
Projektet genomförs av:
Norrbottensteatern
Box 501 36,
973 24 Luleå
Organisationsnr: 897000-3011
www.norrbottensteatern.se
www.ungscennorr.se
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Utgifter UNG SCEN NORR

Intäkter UNG SCEN NORR

projektperiod: 2015-01-01- 2015-12-31
Löner

PILOTKommuner

Regissör

560000

Luleå Kommun, kulturförvaltningen

sökt
150000

beviljat

Scenograf
Verksamhetsledare

560000
737000

Luleå kommun, utvecklingskontoret

150000

Producent
Pedagog/informatör inkl ob-tillägg

524000
552200

Kiruna Kommun
Jokkmokks kommun

124000
25000

25000

Dramaturg/pedagog inkl ob-tillägg
2 Skådespelare 12 mån prod 1

552200
1000000

Gällivare Kommun
Arvidsjaurs kommun

86000
32000

86000
32000

Ljudtekniker i 8 mån

330800

Älvsbyns Kommun

46000

46000

Ljustekniker i 8 mån

330800

Pajala Kommun

32000

32000

totalt löner

5147000

Residens
Residenslägenhet KT för 2 personer

totalt kommuner

ÖVRIGA
120000

Produktion

NLL

1000000

Europeiska socialfonden, ESF

1000000

Kulturrådet

1000000

Materialkostnader

80000

Postkodslotteriet

Mask/Smink

30000

Allmänna arvsfonden

80000

Facebbok / Luleå data center

Kostym
Tillverkning
Rekvisita

225000
10000

Musik

5000

Övrigt

50000

Totalt produktion

480000

Sparbanken Nord

Resor i länet (research 4 veckor)

15000

Boende i länet (research 4 veckor)

30000

Resor turnébil ensemble

35000

Hotellkostnader ensemble

10000
178000

Totalt turné

556000

Projekt
Hemsidan, utveckling soc. Forum* (engångskostnad)

400000

Ledarskapsutbildning*

350000

Marknadsföring
Hemsida (drift, domänkostnad mm.)
Trycksaker
övriga marknadsföringskostnader

20000
150000
25000
195000

Kontor
Hyra lokal (10000 kr/mån)
övriga adm kostnader (10000 kr/mån)
Möbler
Teknik
Telefon
Resor
Pedagogiskt material
TOTALT

200000
1000000

288000

Traktamenten

100000

Norrbottensteatern

*	
  specifik	
  budget	
  kan	
  ges	
  vid	
  önskemål

120000
100000
83000
45000
14000
15000
20000
397000
7645000
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söks	
  först	
  2015
1000000

700000

1000000

Totalt
KT=	
  Konstnärligt	
  team	
  
PL=Processledare

700000

1000000

LKAB

TURNÉ

Resor personbil KT + PL

645000

7645000

1000000 resurser

LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Tillväxtkontoret, Tillväxtkontoret
Sofia Riström

2015-01-09

Utökad driftsbidrag till North Sweden Datacenter
Locations AB 2015
Ärendenr 2015/15-14

Tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. anslå 200 tkr i utökat driftsbidrag till North Sweden Datacenter
Locations AB
2. 2015 tas pengarna från anslaget KF-oförutsedda pott
3. 2016 och framåt beaktas det ökade driftsanslaget i strategisk plan och
budget

Sammanfattning av ärendet
North Sweden Datacenter Locations AB, varumärket The Node Pole,
är ett gemensamt marknadsföringsbolag ägt av Luleå kommun, Piteå
kommun, Boden kommun, NLL samt Luleå Näringsliv AB. Bolagets
verksamhet syftar till att marknadsföra Norrbotten som etableringsort för
elintensiv verksamhet och stödja bolag som investerar i regionen. Det är ett
högt tryck på verksamheten och möjligheten att bearbeta förfrågningar är idag
begränsande. Bolaget har därför ansökt om utökat driftsanslag hos ägarna.
Det finns ett styrelsebeslut om en ökad finansiering från samtliga kommuner
och NLL. Luleå kommun har 2014 finansierat verksamheten med 550 tkr.
Tillväxtkontoret menar att verksamheten är prioriterad och att det finns
förutsättningar för fortsatta etableringar.

Sofia Riström
Tillväxtkontoret

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, ekonomikontoret, North Sweden Datacenter Locations AB
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1 (1)
Ärendenr
2015/15-14

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Anne Karlenius

2014-12-08

1 (2)
Ärendenr
2014/1122-86

Förslag om ansvar för stadsfesten
Ärendenr 2014/1122-86

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
1. att från och med 1 januari 2015 ansvara och arrangera stadsfesten
(benämnd Hamnfestivalen)
2. att inför sommaren 2016 upphandla hela eller delar av stadsfesten
3. som en konsekvens härav överförs tidigare budgeterade medel om
3,2 mkr till stadsbyggnadsnämnden

Sammanfattning av ärendet
Luleå Hamnfestival genomförs idag av Luleå Expo AB på uppdrag av Luleå
kommun. Med anledning av beslut om att avveckla Luleå Expo AB har
kommundirektören fått i uppdrag att säkerställa kommande ”Hamnfestival”.
Av tidigare till Luleå Kommunföretag ABs styrelse presenterat material har
olika tänkbara alternativ lyfts fram bland annat
 att låta evenemanget drivas av lämplig förvaltning alt kontor
 att verksamheten omhändertas av Visit Luleå AB, Luleå Hockey eller
annan aktör
 att verksamheten drivs vidare av ett privatägt evenemangsbolag
Av genomförda dialoger/undersökningar kan vi konstatera följande:
- Att låta extern arrangör omhänderta uppdraget fordrar en
upphandlingsprocess. Tidsmässigt får vi räkna med upp till ett år för ett
sådant arbete. I efterhand kan vi konstatera att en sådan process skulle
inletts i god tid innan beslut om avveckling togs.
- Att låta en extern arrangör omhänderta hamnfestivalen kan tidigast bli
aktuellt inför sommaren 2016.
- Att bibehålla Luleå Expo enbart för detta arrangeman är inte att
rekommendera.
De förvaltningar som idag handhar större arrangemang är Kultur- och
Tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen arrangerar t ex Ljusfestivalen
men också en del andra evenemang. Efter samråd med tänkbara förvaltningar
har vi kommit fram till att nuvarande tekniska förvaltningen (fr om 1 januari
2015 stadsbyggnadsförvaltningen) har de bästa förutsättningarna att ansvara
och arrangera stadsfesten fr o m sommaren 2015.
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Anne Karlenius

2014-12-08

2 (2)
Ärendenr
2014/1122-86

Beslutsunderlag
Ange de dokument, eller de viktigare dokument, som ärendet omfattar.
Anne Karlenius
kommundirektör

Beslutet skickas till
Kommunikationskontoret, utvecklingskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen,
ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Luleå Kommunföretag AB,
Anne Karlenius

2014-12-08

1 (2)
Ärendenr
2014/244-008

Luleå Kommunföretags yttrande över motion om
hamnverksamhet i egen regi
Ärendenr 2014/244-008

Luleå Kommunföretag ABs förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motion om hamnverksamhet i egen regi.

Sammanfattning av ärendet
Luleås hamn är en viktig logistiknod i regionens infrastruktur och har en
avgörande funktion för det regionala näringslivets långsiktiga
konkurrenskraft. Det är därför av yttersta vikt att såväl myndighetsutövning
som hamnverksamhet i de olika hamndelarna alltid bedrivs så effektivt som
möjligt.
Luleå Hamn AB (LHAB) har dels ett ansvar att som hamnmyndighet reglera
och överse verksamhet i hamnen, dels ett ansvar att säkerställa förutsättningar
för långsiktig hamnverksamhet. Som hamnmyndighet svarar bolaget för att
reglera all hamn- och farledsrelaterad verksamhet. I ansvaret att hålla med
förutsättningar för långsiktig hamnverksamhet ingår i LHABs uppgift såväl
att säkerställa effektiv operativ lösning, som att säkerställa långsiktig
utveckling av hamn- och farledsinfrastruktur.
Vad gäller operativ verksamhet har man, givet de olika förutsättningarna som
finns i de olika hamndelarna, valt de lösningar som långsiktigt bedömts ha
bäst förutsättningar att erbjuda operativt och kostnadsmässigt mest effektiva
logistiklösning.
I Uddebo Oljehamn har man valt att behålla den operativa verksamheten i
egen regi, då det där inte gått att se några operativa fördelar med en extern
aktör.
För att åstadkomma de avsedda effektiviseringarna i Victoriahamnen är det
centralt att operatör måste kunna erbjuda logistiklösningar fram till
slutstation. Som offentligt bolag har LHAB inte möjlighet att erbjuda sådana
lösningar. Därför har man för Victoriahamnen valt en lösning där man till
extern operatör, i en konkurrenspräglad process, utger en koncession med rätt
att under en begränsad tidsperiod (5+5 år) arrendera hamnanläggningen, samt
ensamrätt att erbjuda hamntjänster i Victoriahamnen.
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YTTRANDE

Luleå Kommunföretag AB,
Anne Karlenius

2014-12-08

2 (2)
Ärendenr
2014/244-008

Den operativa verksamheten kommer således att bedrivas av annan operatör
än LHAB, men anläggningen ägs och kontrolleras fortsatt av det kommunala
hamnbolaget. LHAB äger också rätt till full insyn avseende operativa tjänster i
Victoriahamnen för att säkerställa att verksamhet över tid bedrivs i enlighet
med de mellan parterna avtalade förutsättningarna.
All verksamhet i hamnen, oavsett om det bedrivs av externa aktörer eller i
egen regi, kommer självfallet att följa svensk lag vad gäller arbetsrätt,
arbetsmiljö och all annan lagstiftning. Vi ser därför överhuvudtaget ingen
saklig grund till oro för att arbetsvillkoren för de anställda i den hamndel som
berörs skulle bli sämre för att verksamheten ej bedrivs i offentlig regi.
Luleå Hamn AB är ett kommunalt aktiebolag som till 100 % ägs av Luleå
Kommun. Styrelsen är politiskt tillsatt och representerar kommunen som
ägare. Vår uppfattning är att detta till fullo garanterar medborgarnas insyn i
bolagets verksamhet.

Anne Karlenius
Anne Karlenius

Beslutet skickas till
Motionären, Luleå Hamn AB, Luleå Kommunföretag AB
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YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen, Kansliet
Gunilla Lundin

2015-01-09

1 (1)
Ärendenr
2014/1142-042

Yttrande över bidragsansökan till konferensen "Nationellt
forum för studier i engelska"
Ärendenr 2014/1142-042

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja bidrag om 24 000 kronor.
Medel för ändamålet anvisas ur representationsanslaget.

Sammanfattning av ärendet
Lydia Kokkola, professor vid Luleå tekniska universitet ansöker om bidrag till
konferensen ”Nationellt forum för studier i engelska” som genomförs 20-22
maj 2015.
Luleå tekniska universitet står som arrangör för årets nionde biennal och
förväntar sig ca 120 deltagare, de flesta från andra svenska universitet, men
det kommer även finnas representanter från andra länder.
Som enda universitet i Sverige med ”Engelska med didaktisk inriktning” som
främsta forskningsområde, har LTU potential att bli ledande i utbildningen av
blivande engelskalärare.

Beslutsunderlag


Ansökan om bidrag till ”Nationellt forum för studier i engelska”

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till



Luleå tekniska universitet
Ekonomikontoret
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Till kommunalrådet Niklas Nordström
Ansökan om bidrag från Luleå kommun för konferensen
’Nationellt forum för studier i engelska’, nionde biennalen,
med tema ’Engelska med didaktisk inriktning’
Datum för konferensen: 20-22 maj 2015

Bakgrund
Förra året, 2013, var Luleå tekniska universitet ett av endast tre universitet i hela Sverige som
fick högsta betyg från Högskoleverket (numera Universitetskanslersämbetet) för sin
undervisning i engelska. Anmärkningsvärt är att nästan hälften av de nationella
universitetsutbildningarna i engelska faktiskt blev underkända. Ett sådant erkännande av ett
litet men engagerat akademikerteam är naturligtvis alltid välkommet, men detta var särskilt
viktigt för Luleå, eftersom alltför många akademiker vid svenska universitet vid denna
tidpunkt inte ens visste att det var möjligt att studera engelska i Luleå! Resultatet av
utvärderingen stärkte vår profil och vid förra konferensen, den åttonde biennalen, som hölls i
Växjö vid Linnéuniversitetet, ägnades stor tid åt de nationella utvärderingarna. Våra
medarbetare vid LTU kunde ta en ledande roll i att adressera de problem som utvärderingarna
lyfte och har fortsatt detta kvalitetsarbete sedan dess. Vi har också strävat efter att höja
medvetenheten om den höga utbildningskvalitet vi kan erbjuda vid universitetet genom att
vara värd för professorsmöten i engelska under 2014 och under nästa år, 2015, kommer vi att
arrangera den nionde biennalen av ’Nationellt forum för studier i engelska’ (’National Forum
for English Studies’) under temat ’Engelska med didaktisk inriktning’ (’English and
Education’).
Vi förväntar oss att cirka 120 deltagare kommer att närvara vid konferensen, de flesta från
andra svenska universitet, men det kommer också att finnas representanter från andra länder.
Tre av de fyra huvudtalarna är internationella. Många av dem som skickat in abstrakt till
konferensen har nämnt att det blir första gången de besöker Luleå. Vi har ändrat tiden för
konferensen till den senare delen av maj, både för att ge akademikerna tid att lämna sina
hemuniversitet och för att kunna visa upp staden och regionen från sina bästa sidor. Vi förser
delegaterna med mycket turistinformation och uppmanar dem att stanna efter konferensen för
att uppleva staden och dess omgivningar. Dessutom, för att LTU i allmänhet, men
Lärarprogrammet i synnerhet, har stora fördelar av vårt nära samarbete med Luleås skolor,
kommer vi att bjuda in engelsklärare i kommunen att delta i konferensen. Vi har också
inbjudit en specialist i främmandespråksundervisning för studenter med dyslexi att tala inför
Luleås lärare i samband med att hon deltar i konferensen.
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Denna ansökan är både en anhållan om bidrag och en inbjudan till kommunen att stödja oss i
vår strävan att höja statusen för engelska studier vid Luleå tekniska universitet. Under
konferensen kommer vi att bjuda in deltagarna till mingel med plockmat i Kulturens Hus, då
detta är en idealisk plats för att visa upp staden från sin bästa sida. Vi ber om ekonomiskt stöd
för denna aktivitet och vi vill också bjuda in någon från kommunen att tala till
konferensdeltagarna, att berätta något om Luleå för dem och helst också något om samarbetet
mellan universitetet och kommunens skolor.

Akademiskt fokus
Konferensen ‘Nationellt forum för studier i engelska’, nionde biennalen, organiserad av
forskningsämnet ‘Engelska med didaktisk inriktning’ inom institutionen för Konst,
Kommunikation och Lärande vid Luleå tekniska universitet i förening med SWESSE (The
Swedish Society for the Study of English), fokuserar på temat ’Engelska med didaktisk
inriktning’. Temat accentuerar både rollen för engelska institutioner att förbereda
morgondagens engelsklärare som vår egen roll som lärare för högre utbildning.
Konferensdeltagarna inbjuds att reflektera över kopplingen mellan den egna forskningen och
den utbildning de erbjuder studenterna.

Relevans för nätverkande
Nationellt Forum växte fram ur ett nationellt identifierat behov av en mötesplats för
nätverkande med andra som inte bara delar samma forskningsintresse utan också liknande
forskningsmiljöer. Konferensen samlar representanter för hela fältet av studier i engelska i
Sverige. Varje svenskt universitet och högskola, där engelska undervisas till minst
kandidatnivå, kommer att representeras. Målet för detta speciella möte är att fokusera på hur
vår forskning influerar vår undervisning på student- och doktorandnivå likväl som utbildare
av morgondagens lärare. Som enda universitet i Sverige med ’Engelska med didaktisk
inriktning’ som främsta forskningsområde, har LTU potentialen att bli ledande i utbildningen
av blivande engelsklärare. Detta är möjligt enbart på grund av den positiva arbetsgemenskap
vi har med skolorna och lärarna inom kommunen.
Med hänvisning till vårt möte torsdag 11 december och enligt Luleå kommuns riktlinjer,
anhåller vi härmed om ett bidrag på 200 kr per konferensdeltagare.
Luleå 11 december 2014
___________________________________________
Lydia Kokkola
Professor i engelska med didaktisk inriktning
Luleå Tekniska Universitet
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Preliminär budget
Konferensavgift per deltagare

2400 SEK

LTU bidrar med följande till konferensen:
Personal, lokaler, IT-kostnader och overhead

104 000 SEK

Ansökan till Vetenskapsrådet:
Resor och övernattning för inbjudna talare

50 000 SEK

Ansökan till Luleå kommun:
Mingelbuffé för 120 gäster i Kulturens Hus
Bidrag från Luleå kommun 200 kr x 120 deltagare

71 626 SEK
24 000 SEK

Preliminärt program
Onsdag 20 maj 2015 (dagtid LTU, kväll Kulturens Hus)
9.15-11.15
Registrering med kaffe och smörgås
11.15-11.30 Välkommen (Lydia Kokkola, professor i engelska med didaktisk inriktning,
LTU)
11.30-12.30 Huvudtalare 1: Roxanne Harde (University of Alberta)
“I knew what I missed”: Nostalgia and/as Resistance in First Nations Fiction
for Children
12.30-13.45
13.45-15.15
15.15-15.45
15.45-17.15
18.30-sent

Lunch
Parallella presentationer av pågående forskning
Kaffepaus med posterpresentation
Parallella presentationer av pågående forskning
Mingelbuffé/middag i restaurangen, Kulturens Hus
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Torsdag 21 maj 2015 (dagtid LTU, kväll Stadshotell Elite
9.15-10.15

Huvudtalare 2: Jeannette Littlemore (University of Birmingham)
Metaphor and metonymy in cross-cultural communication and language
teaching

10.15-11.00
11.00-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

16.00-16.30
16.30-18.00

Kaffepaus med posterpresentation (SWESSE Board Meeting)
Parallella presentationer av pågående forskning
Lunch
Huvudtalare 3: Eva Björck (Vetenskapsrådet)
Current Issues in Applications for Research Funding
Parallella möten
Professors of Literature
Professors of Linguistics
Teaching Literature
Teaching Linguistics
Teaching Language Skills
PhD students
Kaffepaus med posterpresentation
SWESSE General Assembly Meeting

19.00-sent

Konferensmiddag

14.30-16.00

Fredag 22 maj 2015 (dagtid LTU)
9.00-10.00
10.00-10:30
10.30-11.30

11.30-12.30
12.30-

Huvudtalare 4: Norbert Schmitt (University of Nottingham)
New Perspectives on Formulaic Language
Kaffepaus med posterpresentation
Parallella workshops (bekräftade workshops – andra välkomnas)
Teaching Literature through Task Based Learning (Roxanne Harde)
Teaching and Researching Figurative Language (Jeannette Littlemore)
Teaching Vocabulary (Norbert Schmitt)
Everything you ever wanted to know about publishing your first article … but
were too afraid to ask (Lydia Kokkola)
Rundabordssamtal
Lunch
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen, Kansliet
Gunilla Lundin

2015-01-07

1 (1)
Ärendenr
2014/1062-042

Yttrande över ansökan om stöd till firandet av Nawruz
Ärendenr 2014/1062-042

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bevilja 35 000 kronor för firandet av
det persiska nyåret. Medel för ändamålet anvisas ur representationsanslaget.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Afghanskt kulturcentrum i norra Sverige ansöker om stöd till
firandet av det persiska nyåret, Nawruz. Föreningen har 600 medlemmar och
kommer för tredje gången att arrangera en kulturfestival i Luleå den 21 mars
2015 på Kulturens hus.
Föreningen ansöker om 60 000 kronor till genomförandet. Firandet är av stor
vikt för sammanhållningen och bevarandet av kultur, språk och traditioner
bland de persisktalande i Sverige. Festligheter sker på många andra håll i
landet. Evenemanget är öppet för allmänheten och ett antal kända artister
kommer att stå på scenen. Programmet innehåller även en del lokala och
regionala inslag.
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beviljade föreningen 35 000
kronor för genomförande av evenemanget 2014.

Beslutsunderlag


Ansökan om stöd till firandet av Nawruz, 2014-11-20

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Afghanska kulturcenter i norra Sverige
Ekonomikontoret
Kansliet
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