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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 32
Information om feriejobb

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

1 (21)

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 33
Kurser och konferenser
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Arbets‐ och personalutskottet beslutar att lägga redovisade inbjudningar till
handlingarna.

Ärende
Följande inbjudningar redovisas.

Ämne

Tidpunkt

Arrangör/Plats

Startkonferens
2013‐02‐21
Projektet KIM – kommunalt‐ideellt
medskapande

Sveriges Kommuner
och Landsting och
Forum idéburna
organisationer med
social inriktning
Stockholm

Politiker beslutar och tjänstemän
verkställer

Kommunförbundet
Norrbotten
Luleå

2013‐04‐09

Ledamot som är intresserad av att delta i någon av kurserna har att anmäla
önskemål om detta till kommunledningsförvaltningens kansli. Kommun‐
styrelsens ordförande beslutar sedan om deltagande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 34
Motion om bättre kollektivtrafik till byarna i Luleå
Stadsbyggnadskontorets och landsbygdskommitténs förslag till
beslut
Stadsbyggnadskontoret och landsbygdskommittén föreslår kommun‐
fullmäktige besluta att tillstyrka motionen och ge stadsbyggnadskontoret i
uppdrag att, i samverkan med den Regionala kollektivtrafikmyndigheten,
Länstrafiken och Luleå lokaltrafik, under 2013 utreda förutsättningarna för
anropsstyrd kollektivtrafik i Luleå kommun och ge förslag på linjer där
sådan trafik kan prövas.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård och Bertil Bartholdsson, för vänsterpartiet, har i en motion
föreslagit hur kollektivtrafiken ska kunna förbättras till och från byarna i
Luleå. Anropsstyrd trafik är en metod som skulle kunna utveckla
kollektivtrafiken på landsbygden, där underlaget i byn ofta är för litet för att
köra stora bussar på fasta tider. Den ger en ökad frihet åt de som bor på
landsbygden och är dessutom betydligt billigare än traditionella busslinjer.
Den anropsstyrda trafiken fungerar som vanlig kollektivtrafik med den
skillnaden att den som vill åka måste säga till i förväg, ringa eller mejla. Om
ingen vill åka går det heller ingen tur. Om få personer vill åka så kan turen
gå med taxi istället för en buss.
De yrkar att
1. stadsbyggnadskontoret i samarbete med LLT gör en inventering av
möjliga nya anropsstyrda linjer för kollektivtrafik inom Luleå kommun,
inklusive beräknade kostnader för respektive linje.
2. landsbygdskommittén samt byaföreningar ges tillfälle att yttra sig och
komma med förslag i frågan
3. kommunfullmäktige därefter tar ställning till öppnandet av nya
kollektivtrafiklinjer med anropsstyrd trafik.
Kommunfullmäktige har 2012‐06‐18 § 131 beslutat överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 34 (forts)

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret och landsbygdskommittén har avgett yttrande i
ärendet.
Stadsbyggnadskontoret
Stadsbyggnadskontoret har samrått med Luleå Lokaltrafik och Länstrafiken
och har följande kommentarer till motionen:
Att inrätta anropsstyrd kollektivtrafik kan ha vissa fördelar. En sådan trafik
ger möjlighet till kollektiva resor där resandeunderlaget inte är så stort
samtidigt som kostnaderna kan hållas på en relativt låg nivå.
En sådan trafik kan vara lämplig från mindre byar som servicetrafik men
också som matartrafik till befintliga busslinjer. I första hand bör anropsstyrd
trafik kunna vara aktuell på landsbygden men det är även möjligt att det kan
finnas behov av sådan trafik även inom tätortsområdet. Idag finns ingen
anropsstyrd trafik inom Luleå kommun.
Anropsstyrd trafik kräver dock vissa grundförutsättningar. Förutom ett
möjligt resandeunderlag i respektive resrelation så måste det finnas
entreprenörer i det aktuella området som har lämpliga fordon och är villiga
att lämna anbud på en sådan trafik. Det måste alltså finnas en tro på att det
åtminstone finns att antal resande så att entreprenören finner det
meningsfullt att avsätta resurser för trafiken. För att trafiken ska nyttjas
krävs, åtminstone initialt, relativt stora marknadsföringsåtgärder.
För att om möjligt stärka kollektivtrafiken, i första hand på landsbygden, bör
förutsättningarna i Luleå utredas och förslag på några linjer där anropsstyrd
trafik kan prövas bör tas fram. Om försöken efter ett par års prov visar sig
lyckosamma kan trafiken permanentas och fler anropsstyrda linjer inrättas.
Landsbygdskommittén
Flera utredningar har påvisat fördelar med att i större omfattning
använda anropsstyrd trafik som en del av den allmänna kollektivtrafiken, t
ex som matartrafik till linjetrafiken eller för att ersätta dåligt utnyttjad
linjetrafik. Anropsstyrd trafik är trafik som endast utförs om någon i förväg

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 34 (forts)
begärt att få resa. Genomgången enl. Vägverket (2010:7) visar att det finns tre
vanliga trafikeringssätt och tre större tillämpningsområden. Trafikeringen
kan indelas i anropsstyrd linje, områdestrafik och trafik med mötesplatser.
De tre vanligaste tillämpningarna är att förbättra tillgängligheten i tätorter,
på landsbygden och att köra anslutningstrafik.
Den mest omfattande anropsstyrda trafiken som samhället stödjer är resor i
färdtjänst och sjukresor men dessa kan bara nyttjas av dem som har tillstånd
till det. Anropsstyrd trafik som är öppen för alla resenärer är mest spridd på
landsbygden, men antalet tillämpningar i tätort ökar. Erfarenheten är att
anropsstyrd trafik kan användas för att förbättra tillgänglighet och för att
ersätta tidtabellsbunden linjetrafik med liten och oregelbunden efterfrågan.
Detta har skett på många håll i landet.
I programarbetet för vision 2050 så föreslås det att resor med kollektivtrafik
prioriteras för att nå ett hållbart transportsystem. Behovet av resor måste
minska och möjligheterna att välja andra transportsätt än bil ska förenklas.
Det är viktigt med en tillgänglig kollektivtrafik för att ge alla luleåbor ett

fungerande och inspirerande vardagsliv.
Ett försök med anropsstyrd trafik ger också inblick i hur stor efterfrågan som
finns innan metoden kan permanentas i Luleå kommun. Lule Byaforum har
uttalat ett positivt stöd för motionen.

Beslutsunderlag





Motion från vänsterpartiet (bilaga)
Kommunfullmäktiges beslut 2012‐06‐18 § 131
Stadsbyggnadskontorets yttrande
Landsbygdskommitténs yttrande

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 35
Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden – En ny
modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72)
Dnr 2012.710‐86

Kulturnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt kulturnämndens nedanstående
förslag.
Luleå kulturnämnd delar utredningens uppfattning att:
1. Ett nytt utvärderingssystem bör utformas för att fördjupa demokratin,
förstärka bildningen samt motverka den utbildningsmässiga och
kulturella ojämlikheten.
2. De fyra syftena behålls i sin nuvarande form medan verksamhets‐
områdena tas bort. Syftesstyrningen har en tillräcklig detaljeringsgrad
och en rimlig balans kan upprätthållas mellan statens styrningsintresse
och folkbildningsorganisationernas självständighet.
3. Oberoende, systematiskt och vetenskapligt tillfredsställande
utvärderingar bör genomföras av IFAU, Institutet för Arbetsmarknads‐
och utbildningspolitisk utvärdering och Myndigheten för kulturanalys.
4. En åtskillnad görs mellan studieförbund och folkhögskolor eftersom
verksamheten skiljer sig åt vad gäller deltagare och inriktning.
5. Folkbildningsrådet får ett förtydligat uppföljningsansvar som skall ge
bättre underlag för redovisningen till riksdagen, följa upp
folkbildningens samhällseffekter och rapportera effektiviserings‐ och
rationaliseringsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet
Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering.
Sammanfattning av betänkandet bifogas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 35 (forts)

Ärendet
Sverige har en mer än hundraårig tradition av folkbildning i form av
folkhögskolor och studieförbund. Dessa är sprungna ur folkliga
organisationer och har genom åren fått ett betydande ekonomiskt statsstöd.
1991 genomgick den statliga styrningen en omfattande organisatorisk
förändring genom att Skolöverstyrelsen lades ner och ersattes av den ideella
föreningen Folkbildningsrådet. Staten skulle fortsättningsvis endast fastställa
syftena för bidragsgivningen medan folkbildningens egna aktörer skulle
besluta om målen för verksamheten. Kunskapen om hur folkbildningen
förmår leva upp till de förväntningar som är knutna till statsbidraget
behöver emellertid fördjupas. Den frihet som råder med målstyrning
aktualiserar behovet av utvärdering för att säkerställa att verksamheten
uppfyller de syften som angetts. Genom regelbundet återkommande statliga
utvärderingar avses att ge en fördjupad bild av verksamheten inom
folkhögskolor och studieförbund.
I förordningen från 1991 avser statsbidraget att:
‐ Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
‐ Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och
skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
‐ Bidra till att utjämna utbildningsklyftorna och höja bildnings‐ och
utbildningsnivån
‐ Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Beslutsunderlag




Utbildningsdepartementets remiss
Sammanfattning av betänkandet (bilaga)
Kulturnämndens förslag till beslut 2013‐01‐24 § 7

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 36
Bidrag till försvarshistoriska museiverksamheter
Dnr 2012.683‐87

Kulturnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt kulturnämndens förslag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttrande sig över Statskontorets
rapport om bidrag till försvarshistorisk verksamhet – en översyn.
Sammanfattning av rapporten bifogas.
Yttrandet ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast 12 februari 2013.

Kulturnämndens yttrande
Det borde ligga i både stat, landsting och kommun intressen att ha
verksamheter med tydliga syften. Kulturnämnden i Luleå anser därför att
Statskontorets föreslagna åtgärder möjliggör en utveckling av våra
försvarshistoriska museiverksamheter och ger en tryggare handläggning av
deras behov genom att föreslå SFHM som ansvarig för statsbidraget.
Styrning, bedömning och utvärdering kan då göras med större noggrannhet
när kriterier som bl. a bevara, visa, vårda och utveckla blir normgivande.
Kulturnämnden i Luleå förutsätter att när omkostnaderna för själva
bidragsgivningen blir tydliga bör omfördelningar göras till gagn för de
försvarshistoriska verksamheterna framför en nedbantning av det totala
statliga anslaget.
Att införliva statsbidragen till Kultursamverkansmodellen bidrar till en
statushöjning och en långsiktighet av försvarsmuseernas verksamhet samt en
nödvändig transperens i bidragsgivningen. Små enheter synliggörs men
utsätts samtidigt för en regional konkurrens vilket i bästa fall genererar en
stark profilering och ökad publik aktivitet.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 36 (forts)
Den stora delaktighet och lyhördhet som statskontoret visat de försvars‐
historiska museerna vid arbetet med denna översyn visar sig naturligtvis
också i de föreslagna förbättringsåtgärderna.
Kulturnämnden som administrativ remissinstans kan känna sig trygg med
att föreslagna åtgärder stötts och blötts av de mest naturliga och initierade
kunskapskällorna.
Ärendet
Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av formerna
för statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. Modellen var ny
och oprövad när den infördes 2008. Enligt nuvarande ordning fördelas
statsbidraget dels av Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och dels av
Statens maritima museer (SMM). Sedan statsbidraget infördes har minst 30
miljoner kronor använts årligen.
De brister som Statskontoret har funnit i dagens bidragsmodell är följande:
‐ Avsaknad av tydlig syftes‐ och målformulering. Regeringens syfte med
bidragsgivningen framgår inte av förordningen
‐ Tydliga och transparenta kriterier för bidragsfördelning och uppföljning
finns inte. En för grov indelning av bidragsnivåer
‐ Avsaknad av systematisk omprövning
Särskilda rutiner för löpande omprövning saknas
‐ Splittrad ansvarsfördelning
Ett gemensamt kansli har inrättats av de två ansvariga myndigheterna men
bidragen hanteras av respektive myndighet
‐ Ineffektiv bidragshantering
Administrationen är onödigt omfattande. Nuvarande ordning riskerar att
leda till ett överdimensionerat kansli
‐ Ingen åtskillnad mellan medel för bidragshantering och stöd respektive
faktiska bidragsmedel
Statskontoret har gjort bedömningen att det finns skäl att förändra dagens
modell för hantering av statsbidraget. Den nya modellen skall förbättra
incitamenten för utveckling och förutsättningar för en fortlevnad av
verksamheten. Att göra museiverksamheten publik och intressant gör att
statsbidraget successivt kan minska. En aspekt av detta handlar också om
medfinansieringen från lokala och regionala intressenter.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 36 (forts)
Statskontorets förslag är att:
‐ statsbidraget förs in i kultursamverkansmodellen för att tydliggöra och
stärka den regionala och lokala kopplingen
‐ en statlig myndighet, SFHM får det samlade ansvaret för
bidragshanteringen för att öka effektiviteten i hanteringen
‐ en åtskillnad görs mellan statsbidrag till museiverksamheten och medel till
kostnader för bidragshantering och stöd. I SFHM:s ramanslag bör medlen
för bidrag och stöd ingå
‐ en förenklad bidragshantering som bättre står i proportion till antalet
bidragsberättigade verksamheter och som kan rymma såväl drifts som
utvecklingsbidrag. Bidraget bör fördelas ut högst en gång per år
‐ bidragssystemet blir mer transparent genom att bidragsgivningen endast
skall ligga på en statlig, ansvarig bidragsgivare som fördelar bidrag efter
prövning
‐ regeringen förtydligar syftet med statsbidraget genom att det bör framgå
vilka grundläggande krav som skall vara uppfyllda för att en verksamhet
skall vara berättigad till statsbidrag, såsom bevarande, tillgänglighet och
utveckling

Beslutsunderlag
 Kulturdepartementets remiss Ku2012/1519/KA
 Sammanfattning av rapporten (bilaga)
 Kulturnämndens förslag till beslut 2013‐01‐24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 37
Läsandets kultur – slutbetänkande av Litteraturutred‐
ningen SOU 2012:65
Dnr 2012.721‐88

Barn‐ och utbildningsnämndens och kulturnämndens förslag till
beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta bifogat förslag till yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är remissinstans för yttrande gällande slutbetänkande av
Litteraturutredningen. Barn‐ och utbildningsnämnden har tillsammans med
kulturnämnden delgetts betänkandet för att gemensamt yttra sig i ärendet.
Barn‐ och utbildningsförvaltningen har samordnat yttrandet.
Nämnderna anser att betänkandet i sin helhet är ett angeläget område att
omhänderta och att angivna förslag i stort är rimliga. Att tillskapa nationella
mål för ett ”läslyft” med sikte på 2018 går i linje med Luleå kommuns
intentioner. Luleå kommun har i likhet med betänkandet liknande
målskrivningar om barn och ungas språkutveckling i tidigare år. Kommittén
pekar på en rad viktiga delområden och den presenterade litteraturutred‐
ningen fyller en viktig funktion i det fortsatta arbetet att utveckla och stärka
litteraturens roll i framtiden. För att utredningens förslag ska kunna bli
verklighet behövs ett ekonomiskt ansvarstagande från staten, detta saknas i
utredningen, då de flesta förslag finansieras med synergieffekter, indragning
eller omfördelning av tidigare anslag eller i övriga samordningsvinster. Barn‐
och utbildningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
förslag till yttrande.

Beslutsunderlag






Kulturdepartementets remiss SOU 2012:65
Sammanfattning av betänkandet (bilaga)
Barn‐ och utbildningsnämndens förslag till beslut 2013‐01‐31 § 6
Kulturnämndens förslag till beslut 2013‐01‐24 § 9
Barn‐ och utbildningsnämndens och kulturnämndens yttrande (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 38
Ansökan om Värdstad SM‐veckan vinter 2015‐2016
Dnr 2013.67‐80

Fritidsnämndens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna inlämnande av intresseanmälan för
Värdstad SM‐veckan vinter 2015‐2016.

Sammanfattning av ärendet
Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SvT) anordnar varje år
SM‐vecka vinter respektive sommar där ett antal idrotters SM avgörs.
Värdkommunen genomför tävlingarna i samarbete med RF och SvT och med
lokala idrottsföreningar alt idrottsförbund. Vilka idrotter som medverkar
avgörs via intresseanmälan från respektive SF (specialidrottsförbund, t.ex.
Svenska Skidförbundet) till RF. Arrangörer av SM‐veckan vinter 2013 är
Falun och 2014 Umeå. I Falun är det 16 idrotter som deltar.
Fritidsförvaltningen anser att arrangemanget skulle öka Luleås attraktions‐
kraft, både som idrottsstad och vinterstad samt stärka bilden av Luleå som
evenemangsstad. Vi färdigställer under 2013 stadion på Ormberget och vi
har i övrigt anläggningar som fyller kraven för ett flertal möjliga deltagande
idrotter.

Beslutsunderlag
Fritidsnämndens förslag till beslut 2013‐01‐23 § 10

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 39
Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan år 2013
Dnr 2013.63‐04

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna arbetsmarknadsförvaltningens förslag
till internkontrollplan

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen redovisar bifogat förslag på planerade
internkontrollområden 2013.

Beslutsunderlag
 Arbetsmarknadsförvaltningens internkontrollplan 2013 (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbets‐ och
personalutskott

2013‐02‐11

§ 40
Resultatutjämning av 2012 års över/underskott, övriga
justeringar av 2013 års kommunbidrag samt reviderad
investeringsplan 2013
Dnr 2013.89 ‐04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. utöka resultatutjämningsfonden med totalt 1 571 tkr enligt ekonomi‐
kontorets förslag i bilaga 1
2. utöka driftbudgeten med totalt 2 756 tkr enligt ekonomikontorets förslag
i bilaga 1. Resurstillskotten finansieras genom nedräkning av anslaget för
2013 års räntekostnader.
3. kommunbidrag 2013 tillförs totalt 2 885 tkr enligt ekonomikontorets
förslag bilaga 2. Resurstillskotten finansieras genom nedräkning av
anslaget för 2013 års räntekostnader. Konsekvenser för 2014‐2016 beaktas
i arbetet med Strategisk plan och budget 2014‐2016.
4. nämnder/förvaltningar beviljas tilläggsanslag i 2013 års budget för 2012
års löneöversyn med totalt 82 965 tkr, enligt bilaga 3. Medel anvisas från
kommunfullmäktiges anslag för löneökningar. Konsekvenser för 2014‐
2016 beaktas i arbetet med Strategisk plan och budget 2014‐2016.
5. förslag till revidering av investeringsplan 2013 fastställs om totalt 103 506
tkr enligt bilaga 4.

Sammanfattning av ärendet
Nämnder/förvaltningar har lagt fram förslag till hantering av driftbudgetens
resultat i bokslut 2012 samt förslag till justeringar av 2013 års kommun‐
bidrag. Vid beredning av förslagen har ekonomikontoret utgått ifrån
gällande principer för resultatutjämning och ombudgetering. Ekonomi‐
kontorets förslag till reglering mot resultatutjämningsfond uppgår till 1 571
tkr. Ekonomikontorets förslag till ombudgeteringar uppgår till 2 756 tkr och
förslag till övriga justeringar av kommunbidrag 2013 uppgår till 2 885 tkr.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Medel för löneökningar finns reserverade i kommunfullmäktiges anslag för
löneöversyner och utfördelas till respektive nämnd/förvaltning när löne‐
förhandlingarna är slutförda. Helårseffekten av 2012 års löneökningar för år
2013 och framåt uppgår till totalt 82 965 tkr enligt bilaga.
Av budgeterad investeringsvolym år 2012 på 800 943 tkr har 179 930 tkr inte
upparbetats under året. Revidering av 2013 års investeringsplan föreslås till
103 506 tkr.
Pga en lägre investeringsvolym 2012 har kommunens upplåningsbehov blivit
mindre än beräknat. Detta medför att budgeterade räntekostnader 2013 blir
lägre vilket kan finansiera föreslagna tillskott i driftbudgeten 2013.

Beslutsunderlag





Resultatutjämning av över‐ och underskott i driftbudget 2012 (bilaga 1)
Justering av kommunbidrag 2013 (bilaga 2)
Löneöversyn 2012 (bilaga 3)
Revidering investeringsplan 2013 (bilaga 4)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Samverkansavtal och reglemente för e‐nämnd i Norrbotten
Dnr 2012.804‐01

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunledningsförvaltningen föreslår med hänvisning till genomförd
utredning att
1. upprättat förslag till avtal om samverkan för e‐nämnden godkänns
2. upprättat förslag till reglemente för e‐nämnden godkänns
3. kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om ändringar och tillägg i
avtalet
4. kommunfullmäktige utser ledamot, tillika ordföranden i nämnden och
ersättare i nämnden fr o m den 1 juni 2013 och t o m den 31 december
2014. Viceordförande utses i nämnden för samma period.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen har efter arbets‐ och personalutskottets
sammanträde 2013‐01‐14 tagit fram förslag till avtal mellan Luleå kommun
och länets övriga kommuner samt förslag till reglemente för gemensam e‐
nämnd enligt bilagor.
Syftet med en formaliserad samverkan är att skapa förutsättningar för
‐ att minska kostnader för drift som kan ske gemensamt
‐ att säkra kompetensförsörjning
‐ att effektivare utnyttja resurser genom samverkan
‐ att bidra till en snabbare utveckling inom e‐förvaltning samt
‐ att implementera intentionerna i den nationella strategin för eSamhället.
På sikt kan verksamhetsområdet utökas till ytterligare områden där IT utgör
verksamhetsstöd om så önskas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Ärendet
Kommunerna i Norrbottens län har en lång tradition av samverkan.
Erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsarbeten har pågått under
många år, ofta med ledning och initiativ av Kommunförbundet Norrbotten.
Den stora nackdelen med Kommunförbundet som samordnare har varit
långa handläggnings‐ och beslutsprocesser. Kommunförbundet är endast en
intresseorganisation för medlemmarna och därmed förhindrad att aktivt
agera juridiskt och beslutsmässigt i gemensamma frågor. Ett gemensamt
organ, såsom en gemensam nämnd, skapar möjligheter till en samordning av
befintliga resurser på ett mer kostnadseffektivt sätt samt förbättrar
möjligheterna till en mer effektiv och kvalitetssäker hantering. Samhälls‐
utvecklingen innebär högre krav på tillgänglighet och flexibilitet.
Kommunala tjänster och uppgifter måste i större utsträckning kunna nås av
privatpersoner och företagare på ett samlat sätt och andra tider än vad som
sker idag.
Några exempel på framtida samverkansprojekt som kan ske i nämndens regi
är till exempel
• verksamhetsutveckling mot eService ‐ gemensam utveckling av e‐tjänster
• medborgarportal för e‐tjänster ‐ inloggning och verifiering av invånare
vid e‐tjänster
• 24 timmars drift av e‐tjänster ‐ gemensam support och service av e‐
tjänster samt 24/7 beredskap
• regionnav ‐ kvalitetssäkring av befolkningsuppgifter
• e‐arkiv
• GIS
• eHälsa ‐ en nära samverkan med utvecklingsarbetet inom eHälsa som
pågår i länets kommuner för att dra nytta av varandras
utvecklingsarbeten och resurser
• öppna data

Principer för finansiering och kostnader
De kostnader som uppkommer inom nämndens verksamhetsområde består
av två olika delar. Det handlar dels om grundläggande administrativa
kostnader, ett grundbelopp, dels om särskilda uppdrag, projektbelopp.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Grundbelopp
För att verksamheten ska kunna genomföras krävs resurser för att samordna
och driva projekt på ett mer stadigvarande sätt. Det förutsätter en e‐
samordnare som sköter dessa frågor. e‐samordnaren ska t ex hantera allmän
samordning, avtal, gemensamma upphandlingar, projektledning etc. medan
administrativa resurser kring mötesadministrationen åt nämnden hanteras
av kommunledningsförvaltningens i övrigt. Kostnaderna som ingår i
grundbeloppet kan specificeras enligt följande:
Administration för nämnden ca 60 000 kr/år:
• sekreterarskap
• föredragande
• beredning av ärenden
• mötesfika
• utskick, material och porto mm
e‐samordnare, ca 820 000 kr/år:
• ‐lönekostnad (40 x 12 + 44%) ca 720 000 kr/år
• ‐kontor mm ca 30 000 kr/år
• ‐telefon/dator ca 20 000 kr/år
• ‐omvärldsbevakning/utbildning/resor ca 50 000 kr/år
Delar man upp den grundläggande kostnaden på samtliga 14 medverkande
parter betalar varje part ca 62 850 kr/år .
Kostnaderna för den gemensamma grundbemanningen bör fördelas jämt
mellan parterna. Det främsta motivet till det är att kommunernas behov av
samordning är lika stort oberoende av om man har 5 000 eller 25 000
invånare.
Samordningen och administrationen är följaktligen kopplad till antalet parter
och inte till hur många invånare en kommun har. Grundbeloppet till
nämnden svarar primärt mot övriga samverkande parters behov och mot
den bakgrunden är det rimligt att de samverkande parterna gemensamt
bidrar i lika delar till den merkostnad som samordningen innebär för Luleå
som värdkommun.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Projektbelopp
Utredningsgruppens förslag är att finansieringen baseras på invånarantal
som nyckeltal. När en part väljer att vara med i ett specifikt projekt som ges
till nämnden ska det belopp som den enskilda parten betalar bestämmas med
utgångspunkt från invånarantalet i kommunen. Det är således de kommuner
som aktualiserar projektet som själva måste delta ‐ tillsammans med
nämndens samordnare ‐ i arbetet med att utreda frågan och precisera
projektuppdraget innan det lämnas till nämnden.
För att göra samverkansavtalet hållbart över tid, bör man hålla öppet för att
olika kostnadsfördelningsnycklar kan komma att tillämpas för olika
uppdrag.
Det ska också ges möjlighet för kommuner som i efterhand vill ansluta sig till
lösningen att köpa in sig enligt samma principer som ovan.

Beslutsunderlag




Utredningsgruppens beslutsunderlag till Kommunförbundets styrelse
den 29 november 2012
Förslag till avtal om samverkan för gemensam e‐nämnd (bilaga)
Förslag till reglemente för gemensam e‐nämnd (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Odd Fellows Riksgolf 2013 – ansökan om bidrag
Dnr 2013.78‐105

Sammanfattning av ärendet
Odd Fellows Riksgolf startade 1985 och har därefter genomförts varje år i
olika kommuner i landet. I år kommer Logen 33 Nicolaus Bothniensis i Luleå
att arrangera tävlingen i Luleå den 17 – 19 juli. Antalet deltagare beräknas till
200 – 300 personer från olika brödra‐ och systerloger i hela Sverige.
Arrangören ansöker om bidrag på 50 000 kronor till en bankett som anordnas
den 19 juli på Kulturens Hus.

Beslutsunderlag
Ansökan från Logen 33 Nicolaus Bothniensis i Luleå

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Romskt nationaldagsfirande – ansökan om bidrag
Dnr 2013.79‐105

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Romani kvinnans rätt i samhället ansöker om bidrag för att
arrangera nationaldagsfirandet.
Den 8 april 1971 hölls den första internationella kongressen. Då infördes
också den romska flaggan med ett rött hjul mot ett blått och ett grönt fält.
Samtidigt antogs Gelem Gelem (Jag har vandrat) som nationalsång. Sedan
dess firar romerna sin nationaldag den 8 april. I Luleå firades nationaldagen
för första gången den 8 april 2010. Även 2011 och 2012 har nationaldagen
firats.
Den 6 april 2013 kommer nationaldagen att firas igen i Kulturens hus i Luleå.
Minnesåret för vår 500‐åriga historia i Sverige firas också under 2013.
År 2000 fick romer erkännandet som nationell minoritet med ett eget språk,
romani chip med dess alla varianter. Syftet är att göra den romska kulturen
känd och att integrera och bygga broar mellan folkgrupper och kulturer.
Kommunstyrelsen beviljade bidrag med 35 000 kronor till 2012 års
nationaldagsfirande. Medel anvisades ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag
Ansökan från föreningen Romani kvinnans rätt i samhället (bilaga)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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