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LULEÅ KOMMUN INFORMATION 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen, Kansliet Ärendenr
Sofia Riström 2015-01-27

 
2015/121-00

Arbetsmarknadsförvaltningen informerar
Ärendenr 2015/121-00

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen ger en lägerapport avseende verksamheterna 
arbetsmarknadsavdelningen, integrationsavdelningen samt 
vuxenutbildningen. 
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-07-01

 
2015/875-02

Sofia Riström

Information från personalkontoret om ny lönestrategi 2016-
2018 samt rapporten kompetensförsörjning 2016-2018
Ärendenr 2015/875-02

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

Sammanfattning av ärende
Personalkontoret informerar om lönestrategi 2016-2018 samt rapporten 
kompetensförsörjning 2016-2018. Båda rapporterna skickas med i kallelsen.  
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Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret 2015-11-13  

Lönestrategi 2016-2018
Lönebildning i Luleå kommun

Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen 
ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och 
kvalitet. Lönen är också ett instrument för att behålla och rekrytera medarbetare 
med rätt kompetens samt för att skapa arbetstillfredställelse. I enlighet med 
löneavtalen är lönen individuell och differentierad. Lönens storlek påverkas av 
tre faktorer: arbetets krav, medarbetarens prestation och marknad. Kraven i 
arbetet bedöms framförallt i kommunens arbetsvärdering. Medarbetarens 
prestation påverkar löneutvecklingen i den årliga löneöversynen. 
Marknadskrafter (tillgång och efterfrågan) påverkar lönen i vissa befattningar 
och varierar över tid. Lönespridning är eftersträvansvärt inom alla 
yrkesgrupper.

Alla medarbetare ska ha årliga medarbetar-, löne- och lönemeddelarsamtal med 
sin chef. Kommunen har gemensamma lönekriterier baserade på 
värdegrundens ledord engagemang, ansvarstagande och kompetens. 

Arbetet med lönebildning pågår löpande under hela året på olika nivåer. 
Luleå kommun tillämpar central lönesättning vid nyanställning, vilket 
innebär att rekryterande chef samråder med Personalkontoret innan chefen 
kommer överens med medarbetaren om lön. Central lönesättning bidrar till 
att säkerställa likabehandling och jämställda löner genom att 
Personalkontoret har en helhetsbild av löneläget i olika befattningar. På så 
sätt undviks också att förvaltningar konkurrerar lönemässigt med varandra. 

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare vart tredje år ska kartlägga 
och analysera löneskillnader mellan män och kvinnor. I dagsläget finns ett 
lagförslag om krav på årlig lönekartläggning. Kartläggning och analys av löner 
görs dels inom lika arbete, dels inom likvärdiga arbeten som är kvinno- eller 
mansdominerade. Syftet är att ta reda på om det finns löneskillnader mellan 
könen som är osakliga och behöver åtgärdas. Löneskillnader förekommer i 
vissa fall, men om de kan förklaras av exempelvis marknadsfaktorer, erfarenhet 
eller skillnad i uppdrag, är de inte osakliga. 

Mål och syfte med lönestrategin 2016-2018

Det övergripande målet med lönepolitiken är att Luleå kommun ska kunna 
rekrytera, utveckla och behålla medarbetare så att vi får hög kvalitet, effektivitet 
och produktivitet i våra verksamheter. Luleå kommuns lönestrategi är en 
långsiktig plan för att nå målet med lönepolitiken. Syftet med lönestrategin är 
att tydliggöra och utveckla Luleå kommuns långsiktiga lönepolitik så att den 
blir känd såväl internt som externt i organisationen. Trenden inom offentlig 
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sektor är att löneavtalen inte anger löneökningarnas storlek. Arbetsgivaren ges 
ökade förutsättningar att arbeta strategiskt för att åstadkomma önskvärd 
lönestruktur. Luleå kommun vill tydliggöra hur budgetprocessen, 
löneöversynsprocessen och arbetet med strategisk kompetensförsörjning följs åt 
och påverkar varandra, se bilaga 1. Lönestrategin anger utvecklingsområden 
för lönebildningsarbetet och prioriterade yrkesgrupper de kommande tre åren.

Utvecklingsområden

Förståelse för individuell lön
Luleå kommun ska utveckla arbetet med individuell och differentierad 
lönesättning för att skapa ett positivt samband mellan lön och resultat. Vid 
löneöversyn ska hela lönen, inte lönepåslaget, vara i fokus. Hela lönen ska 
spegla medarbetarens prestation. De kommungemensamma lönekriterierna ska 
tydligt visa hur arbetsinsatserna värderas och behöver därför utgå ifrån 
verksamhetens uppdrag och mål. Minst en gång per år ska genomgång av 
lönekriterierna ske på arbetsplatsträff eller i liknade forum där alla kan vara 
delaktiga. Målet är att alla medarbetare ska uppleva en röd tråd mellan 
verksamhetens mål, det egna uppdraget, lönekriterier, prestation och lön. För 
att nå målet krävs en nära dialog mellan chef och medarbetare om 
förväntningar, resultat och utvecklingsområden. 

Åtgärder/aktiviteter 
- Personalkontoret utarbetar ett underlag som stöd för att arbeta med 

verksamhetsnära lönekriterier på arbetsplatsen.
- Personalkontoret tar fram koncept till löneseminarium i syfte att chefer kan 

träffas i mindre grupper för att resonera och reflektera kring lönesättning i 
samband med löneöversyn.

- Personalkontoret genomför årligen öppna löneseminarier för medarbetare i 
syfte att öka förståelsen för individuell lön och lönebildning.

- Personalkontoret tydliggör i utbildnings- och informationsmaterial fokus 
på hela lönen i löneöversynen. 

- Personalkontoret tillhandahåller årligen Luleå kommuns och SKLs 
lönestatistik till förvaltningarnas HR-funktion som stöd till lönesättande 
chefer i fördelning och motivering av nya löner. Personalkontoret i 
samarbete med förvaltningens HR-funktion kan vid behov ta fram annan 
lönestatistik. 

Förvaltningens ledning och HR-funktion ansvarar för implementering av 
ovanstående åtgärder/aktiviteter i organisationen. 

Lönespridning 
Luleå kommun behöver bli ännu tydligare i differentiering av löner utifrån 
medarbetarens bidrag till verksamheten mål. Extra goda arbetsinsatser utifrån 
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lönekriterier ska premieras. Luleå kommun ska verka för att ge chefer goda 
förutsättningar och mod att sätta individuell lön. Det behöver bli tydligare att 
löneutveckling inte är en rättighet. Generationsväxling samt marknadens 
påverkan inom vissa yrkesgrupper kan komma att påverka lönspridningens 
storlek på ett annat sätt än tidigare. Exempelvis kan höga ingångslöner och att 
många medarbetare med hög lön går i pension innebära att lönespridningen 
minskar. Spridningens storlek varierar och påverkas exempelvis av hur 
homogen en befattning är och hur många medarbetare som finns i en grupp. 
Arbetsgivaren bedömer det därför svårt att sätta kvantitativa mål för en 
önskvärd lönespridning. Istället kan konstateras att det krävs ett ständigt aktivt 
arbete för att öka lönespridningen. Det finns inget ”lönetak” i kommunens 
yrkesgrupper som hindrar att arbetsgivaren verkar för lönespridning. I enstaka 
fall kan medarbetare ha högre lön än sin chef. Arbetsgivaren ska särskilt 
analysera yrkesgrupper med liten lönespridning och göra bedömningar om 
åtgärder är önskvärda utifrån rådande löneläge. 

Löne- och utvecklingstrappa är ett verktyg som kan användas vid anställning 
av oerfarna medarbetare för att möjliggöra en god löneutveckling under den 
första tiden i yrket. Trappan används framförallt i olika specialist- och 
ledarbefattningar där erfarenhet krävs för att kunna arbeta självständigt. 
Trappan bidrar till att utveckla och behålla nya medarbetare som motsvarar 
arbetsgivarens förväntningar på prestation i den nya rollen. Den är också ett 
medel som främjar lönespridning. 

Åtgärder/aktiviteter
- Personalkontoret och förvaltningarnas HR- funktion marknadsför löne- och 

utvecklingstrappan som verktyg i alla förvaltningar. 
- Personalkontoret tillhandahåller exempel och möjliga upplägg för löne- och 

utvecklingstrappa till förvaltningar/chefer. Chef ansvarar för uppföljning på 
individnivå.

- Personalkontoret och förvaltningarna ska analysera yrkesgrupper med liten 
lönespridning för att bedöma om det behövs åtgärder. Exempel på åtgärder kan 
vara arbete med lönekriterier, se över chefers förutsättningar, 
utbildningsinsatser eller satsningar inom ramen för löneöversynen.

- Förvaltningarna samordnar löneseminarier för chefer i syfte att stärka cheferna 
i individuell lönesättning utifrån prestation.

Central lönesättning 
Luleå kommun tillämpar central lönesättning vid nyanställning. Lön vid 
nyanställning bygger på en sammanvägning av befattningens löneläge i 
kommunen och en lönejämförelse av lika och likvärdiga befattningar. 
Erfarenhet, utbildning och marknadsfaktorer påverkar ramen för 
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löneförhandling med sökanden. Lönemässig konkurrens mellan 
förvaltningar/enheter ska undvikas.

Avseende central lönesättning ser Personalkontoret behov av att hitta 
alternativa metoder/arbetssätt som både kvalitetssäkrar processen men även 
säkerställer att rekryteringar slutförs så snart som möjligt. Alternativa arbetssätt 
kan också tydliggöra chefens roll och delaktighet ytterligare vid lönesättning i 
samband med rekrytering. Utvecklingsarbetet sker inom ramen för tidigare 
beslut av kommunfullmäktige om central lönesättning. 

Under 2015 har en e-tjänst för lönesättning tagits fram och används inom hela 
Socialförvaltningen i ett pilotprojekt. E-tjänsten syftar till att tydliggöra vad som 
krävs för att central lönesättning i nuläget ska fungera effektivt. 

Åtgärder/aktiviteter: 
- Personalkontoret identifierar och implementerar möjliga alternativa 

metoder/arbetssätt vid central lönesättning.
- Personalkontoret tillhandahåller relevant lönestatistik vid behov som stöd 

till chef. 
- Personalkontoret tydliggör chefens roll och delaktighet vid lönesättning i 

samband med rekrytering via informationsmaterial på intranät. Utbildning 
och informationsträffar med chefer kommer också genomföras.

- Personalkontoret utvärderar e-tjänst för lönesättning och implementerar 
den i fler förvaltningar.

Utvecklad lönekartläggning
Under 2016 avser Personalkontoret implementera en ny programvara som ger 
stöd i arbetet med lönekartläggning och arbetsvärdering. Implementeringen 
möjliggör en tydligare, mer strukturerad redovisning och analys av löner inom 
lika och likvärdiga arbeten. För att möjliggöra implementering av en ny 
programvara görs endast en förenklad kartläggning 2016. Under 2017-2018 
avser Personalkontoret genomföra en fördjupad kartläggning och analys med 
det nya programmet som stöd. Ambitionen är även att förhålla sig till 
lönebildning i ett bredare perspektiv vid framtida lönekartläggningar. Det 
utvecklade arbetssättet bidrar till att ett eventuellt lagkrav på årliga 
lönekartläggningar kan omhändertas med önskvärd kvalitet.

Åtgärder/aktiviteter: 
- Personalkontoret medverkar i upphandling av en programvara som ger 

stöd vid lönekartläggning och arbetsvärdering.
- Personalkontoret implementerar ny programvara.
- Personalkontoret genomför en utvecklad lönekartläggning senast 2018.
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Prioriterade grupper 2016-2018

Luleå kommun har tagit ställning till att prioritera vissa yrkesgrupper 
lönemässigt under perioden 2016-2018, dessa yrkesgrupper beskrivs nedan. Att 
vara en prioriterad yrkesgrupp innebär att arbetsgivaren totalt sett under 
perioden avsätter ett större löneutrymme i förhållande till andra yrkesgrupper. 
Prioriteringen avser hela yrkesgruppen, fördelas individuellt och innebär ingen 
garanti på individnivå. Inför varje löneöversyn under perioden görs en 
analys/avstämning huruvida prioriteringen av respektive yrkesgrupp behöver 
fortsätta. Ställningstagandet om prioritering grundar sig på: 

- Förvaltningarnas analys av strategiska kompetensförsörjningsbehov i 
verksamheten.

- Inkomna yrkanden/synpunkter från fackliga organisationer.
- Kommunens ekonomi.
- Omvärldsanalys/statistik från närliggande kommuner, kommuner i norra 

Sverige och i hela riket, NLL, m.fl.
- Analys av befintliga lönenivåer kopplat till kommunens arbetsvärdering.

I några av de prioriterade yrkesgrupperna anges en önskad lönebild 2018. Den 
önskade lönebilden beskriver önskad lönespridning (lägsta-högsta lön) i 
yrkesgruppen och är ett riktmärke.

Lärare
Samtliga lärarkategorier är en prioriterad grupp under perioden. Nivån på 
prioriteringen kan variera mellan olika grupper. Personalkontoret har valt att 
ange önskad lönebild för vissa lärarkategorier (förutsatt att berörda har adekvat 
utbildning). I den önskade lönebilden inräknas inte statliga lönesatsningar (ex. 
förstelärare, lektorer, lärarlönelyftet) eller högre lön på grund av tillfälliga 
uppdrag såsom utbildningsledare.

Förskollärare: 26 000 – 38 000
Lärare tidigare år (f-6): 26 000 – 38 000
Lärare senare år (7-9): 26 500 – 38 000
Gymnasielärare allmänna ämnen: 27 500 – 40 000 
Fritidspedagoger/lärare fritidshem: 26 000 – 35 000

Skolledare
Rektorer: 42 000 - 52 000
Förskolechefer: 39 000 – 49 000

Enhetschefer
Arbetsgivaren ser ett behov av att prioritera enhetschefer inom 
socialförvaltningens verksamheter stöd, vård och omsorg samt inom 
arbetsmarknadsförvaltningens integrationsavdelning.
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Enhetschef: 31 000 – 42 000

Socialsekreterare
Socialsekreterare: 27 000 - 40 000

Sjuksköterskor
Sjuksköterskor: 27 000 – 39 000 

Konkurrensutsatta specialister/ledare
I vissa fall, på individ- eller gruppnivå, ser arbetsgivaren ett behov av att satsa 
lönemässigt på specialister/ledare mot bakgrund av att det finns en konkurrens 
om kompetensen på arbetsmarknaden. Att bibehålla kompetensen kan ha 
avgörande betydelse för kvalitén i kommunens verksamhet. 

Några grupper där behov av prioritering kan ses redan idag är: inspektörer, 
mätningsingenjörer, maskinister VA och driftchefer VA. På förvaltningsnivå 
görs analyser inför varje löneöversyn av vilka behov som är mest angelägna. 
Förvaltningarna informerar arbetstagarorganisationerna om prioriteringar i 
samband med löneöversyner.

Särskild analys av några grupper
Under perioden för lönestrategin kommer arbetsgivaren att särskilt analysera 
lönerna för några grupper. Detta sker mot bakgrund av förvaltningarnas 
behovsanalys inför lönestrategin samt i relation till arbetsvärderingen. Berörda 
grupper är skolkuratorer, bibliotekarier, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 
badmästare, styrkeledare, fritidsledare, handledare inom integration, 
undersköterskor, handledare m.fl. inom stöd, vård och omsorg med relevant 
utbildning på gymnasienivå.
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Framtagande av Lönestrategi 2016 - 2018

December/Januari 
Överläggningar med ATO om 
löneöversyn. PKT redovisar 

lönestrategi

Januari/Februari
PKT &  FV 

differentierar 
löneutrymmet

November
MBL § 11 Strategisk plan & 

budget fastställs, inkl. 
löneutrymme

November/december
Årlig återkoppling av 
lönestrategin i KDL 

och KS AU 

Början av April 
PKT levererar slutligt förslag på 

löneutrymme till EKT för behandling i 
budgetutskott

Mitten av April
MBL § 19   

Budget/löneutrymme  
redovisas  av PKT i 

KÖS.  Samtliga ATO 
kallas

Maj 
KS-beslut om prel. 
budgetramar inkl. 

löneutrymme 

Maj
MBL § 19 Strategisk 

plan och prel. 
budgetramar i KÖS efter 

KS beslut 

Februari 
Underlag till FV för arbetet 

med strategisk 
kompetensförsörjning/ 

lönestrategi 

Februari
ATO & FV 
uppmanas 

inkomma med 
underlag till  
lönestrategi

Juni & Sept
 ATO & FV 
förmedlar 
underlag/ 

analys till PKT*

Sept-Nov
 PKT 

sammanställer 
rapport & 

beslutar om 
lönstrategi

November
Rapport

  & lönestrategi 
förankras i 

KDL, KSAU 
och ATO

Lönestrategi &
Kompetensförsörjning 
(sker vartannat år)

Uppstart 2015 av 
framtagande av 
lönestrategi & 
kompetensförsörjnings-
rapport

Löneutrymme i 
Budgetprocessen
(sker varje år)

Uppstart process 2015 för  
löneutrymme 2016. 

Löneöversynsprocess
 (sker varje år)

* FV informerar ATO på FÖS enl. MBL § 19 om underlaget som FV avser skicka till PKT för beslut om lönestrategi. Informationen tar upp 
att ATO kunnat påverka lönestrategin genom de ev. synpunkter/yrkanden som lämnades in senast 1/6 -15 och som sedan 
omhändertagits  av berörda FV och PKT. 
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Inledning 
Kommunens tre huvuduppdrag är att bygga samhälle, skapa attraktion och ge service. 

Luleå kommun har som arbetsgivare en stor utmaning inom området 

kompetensförsörjning. Kommunen behöver attrahera och rekrytera nya medarbetare 

samt satsa på kompetensutveckling av nuvarande chefer och medarbetare. Inom 

ramen för kommunens strategiska mål att vara en attraktiv arbetsgivare ställs höga 

krav på samordnade metoder och rutiner för kompetensförsörjning. Att rekrytera, 

behålla och utveckla rätt kompetenser kommer att bli ännu viktigare när verksamheter 

utvecklas, övrig rörlighet och pensionsavgångar ökar.  

Syfte 
Ge en samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun vilket ska: 

 underlätta strategisk kompetensförsörjning på alla förvaltningar och stödja hela 

organisationens arbete med att inneha rätt kompetens på rätt plats över tid 

 ge organisationen förutsättningar för att vara förtänksam, resurseffektiv och 

öka möjligheterna till kommungemensamma insatser 

 identifiera framgångsfaktorer som sedan tas om hand i HR-strategin 

Metod 
HR- funktioner på samtliga förvaltningar har samlat in underlag från verksamheterna 

och gjort bedömningar avseende kommande personalbehov. Personalkontoret/ 

kompetensförsörjningsenheten har tagit fram statistik över personalrörlighet och 

pensionsavgångar.  

 

Samtliga förvaltningar har en handlingsplan för kompetensförsörjning, som ger svar 

på kompetensbehov utifrån: 

 Verksamhetsförändringar och krav på ny kompetens 

 Pensionsavgångar 

 Personalrörlighet 

 Övertalighet  
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Sammanfattning  
Följande punkter ger en sammanfattning av de faktorer som påverkar 

kompetensförsörjning 2016-2018 för Luleå kommun som arbetsgivare. 

 

 Fler och fler befattningar är konkurrensutsatta 

 Utbildningskrav på många befattningar är höga 

 Utbildningskrav sänks för att öka tillgången på arbetskraft 

 Rekryteringsbehovet kommer att vara konstant högt flera år framåt på grund 

av 

o stor rörlighet 

o tillväxt 

o tjänstledighet 

o pension 

o sjukskrivning mer än 90 dagar 

 Befolkningen i åldersgruppen 20-64 år minskar och åldersgruppen 65 år och 

äldre ökar 

 Omsättning av chefer är hög, 36 % kommer gå i pension fram till 2025 

 Utbildningssystemet är inte i takt med samhällets behov. De sökande behöver 

få en inblick i kommunens arbete och motiveras till att söka utbildningar som 

leder till de yrken som efterfrågas. En stor del av de arbetslösa har en annan 

kompetens än den kommunen efterfrågar 

 Mångfald är en nyckel för att lyckas med kompetensförsörjning i framtiden 

 Det blir allt viktigare att konkurrera med andra medel än bara lön, exempelvis 

bra utvecklingsmöjligheter, trygg anställning, flexibilitet, kreativ arbetsmiljö 

och förmåner 

 Tillsammans med näringslivet i regionenska vi öka attraktionskraften för våra 

yrken. 

 

Den samlade bilden visar på goda förutsättningar för Luleå kommuns 

kompetensförsörjning. Frågan måste dock hållas aktuell för att kunna parera eller möta 

eventuella kompetensbrister. En bra kompetensförsörjning är en förutsättning för att 

kommunen ska kunna nå sina tillväxtmål. 
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Omvärldsbevakning -Sverige 
För att klara de framtida utmaningarna 

krävs ständiga prognoser och en långsiktig 

planering som tar hänsyn till förutsägelser, 

möjligheter och hot. Sådana studier görs 

såväl i kommuner som i landsting och i 

landets regioner.  

Bra framtidsprognoser är avgörande för att 

de politiska besluten fattas på rätt grunder. 

Befolkningens åldersstruktur har en stor 

betydelse både för kommunens kostnader 

och intäkter. 

För intäkterna är storleken på ålders-

gruppen 20-64 år särskilt betydelsefull. För 

att få en balans mellan kostnader och 

intäkter är det viktigt att denna arbetande 

åldersgrupp är större än de andra grupperna tillsammans. 

Andelen i yrkesaktiva åldrar minskar 

I framtiden förväntas en något förändrad befolkningsstruktur där andelen äldre ökar.  

År 2014 var 20 procent av befolkningen 65 år eller äldre, 2025 beräknas siffran öka till 

22 procent och 2060 till 26 procent. Andelen barn och unga 0–19 år förväntas hålla sig 

kring samma nivå som idag, 23 procent. Det är befolkningen i de mest yrkesaktiva 

åldrarna, 20–64 år, som minskar i antal. År 2014 bestod befolkningen till 58 procent av 

personer i dessa åldrar. År 2060 beräknas den andelen ha minskat till 52 procent. 

Norrbotten står inför en stor utmaning då drygt 35 procent eller ca 30 000 av dagens 

sysselsatta kommer att uppnå en pensionsålder på 65 år fram till 2025. Detta samtidigt 

som andelen 16-åringar som gör sitt inträde på arbetsmarknaden bara kompenserar 

detta med i genomsnitt 60 procent per år (i Luleå 25 procent per år). 

Äldre och utrikesfödda behövs för framtidens välfärd  

Den starkast växande åldersgruppen i Sverige är personer 65 år och äldre. Dessa 

förväntas öka med cirka 670 000 personer, till drygt 2,5 miljoner, fram till år 2035.  

En allt äldre befolkning gör att de som arbetar måste försörja allt fler. I sysselsättnings-

prognosen antas att äldre år 2035 kommer att arbeta två år längre än idag. Om fler 

äldre och utrikesfödda arbetar får det stor effekt på den framtida sysselsättningen.  

11,8 
miljoner förväntas 
Sveriges befolkning 

bli år 2060 

16



 

LULEÅ KOMMUN   RAPPORT Dnr  6 (23) 
Kommunledningsförvaltningen    
Personalkontoret 2015-11-06    
     

 

 

Idag är drygt 1,5 miljoner eller 16 procent av befolkningen födda utomlands. Eftersom 

SCB prognostiserar att fler utrikesfödda invandrar än utvandrar så kommer antalet 

utrikesfödda att öka. År 2060 beräknas 18 procent eller drygt två miljoner vara födda 

utanför Sverige. 

 

Befolkningsprognos 2015-2060 
Resultat – hela landet 

Enligt SCB:s senaste befolkningsprognos för Sverige beräknas den totala befolkningen 

öka från dagens 9,7 miljoner till 10,8 miljoner 2030 och 11,8 miljoner år 2060. Antalet 

förvärvsarbetande i åldern 16–74 år uppgick till 4,5 miljoner år 2012 och väntas öka 

med 510 000 personer till år 2035. Varje förvärvsarbetande kommer då att behöva ”för-

sörja” 2,35 personer inklusive sig själv jämfört med 2,15 personer år 2012. 

För att försörjningsbördan ska utvecklas i en långsammare takt måste fler arbeta.  

Under de kommande tre decennierna växer gruppen 65 år och äldre med nästan 30 000 

per år vilket ger en sammanlagd ökning på nästan 900 000. Om äldre arbetar längre ger 

det stor effekt på den framtida sysselsättningen och försörjningsbördan. Diskussioner 

förs om att höja pensionsåldern och samtidigt underlätta för äldre som vill arbeta 

längre. 

Generationsväxling och befarad arbetskraftsbrist 

Personer som är födda på 50- och 60 talet lämnar yrkeslivet med pension de närmaste 

10 åren och nya generationer tar över. Detta gäller i stor utsträckning kommunerna, 

som utgjorde en expanderande sektor när många 50- och 60-talister anställdes. 

Behoven av kommunala tjänster, t.ex. inom äldreomsorgen ökar. 2050 blir 

pensionärerna drygt 40 procent fler och de som är över 80 år mer än dubbelt så många 

som idag. Att upprätthålla kvaliteten inom väldfärdssystemen kommer att innebära 

 stora utmaningar. 

Generationsväxlingen inom den svenska arbetsmarknaden kan leda till arbetskrafts-

brist och därmed en ökad konkurrens mellan olika sektorer av arbetsmarknaden som 

inom och mellan kommuner. I och med att ett stort antal medarbetare under en relativt 

kort period kommer att lämna sina arbeten krävs planering för att kompetens och 

kunskap ska kunna tillvaratas. 

Hög invandring de närmsta åren  

De närmaste åren antas invandringen ligga på rekordhöga nivåer. Migrationsverkets 

bedömning är en ökad asyl- och anhöriginvandring. Antalet immigranter antas vara 

cirka 75 000 fler än antalet emigranter under år 2014.  
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Fler utrikesfödda väntas arbeta 2035 

Utrikesfödda har stor betydelse för den framtida sysselsättningen då de väntas stå för 

hela befolkningsökningen i förvärvsarbetande åldrar fram till 2035. Det är därför 

viktigt att dessa lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. År 2035 väntas 3,94 miljoner 

inrikesfödda och 1 miljon utrikesfödda förvärvsarbeta. De utrikesfödda väntas då 

utgöra 20 procent av samtliga förvärvsarbetande i åldern 16–74 år. Det kan jämföras 

med dagens nivå på 14 procent. 

Förändrad befolkningssammansättning 

På lång sikt kommer det att bli en jämnare könsfördelning beroende på att 

kvinnoöverskottet kommer att avta bland annat genom att männen blir äldre och 

genom en ökad invandring, där de flesta invandrare är män. Den ändrade 

könsfördelningen bör beaktas när konsekvenserna av en åldrande befolkningen 

beskrivs.  

 

Vi lever allt längre 

År 2013 var medellivslängden 83,7 år (2060 88,8 år) för kvinnor och 80,1 år  

(2060 86,7 år) för män. Av dem som föds 2014 beräknas 68 procent av flickorna och 60 

procent av pojkarna finnas kvar i livet vid 90 års ålder.  

 

Allt fler beräknas också uppnå 100 års ålder. Antalet som passerat 100 år har 14-

faldigats i Sverige sedan 1970. Då fanns det 127 personer som fyllt 100 år i Sverige, 2011 

hade antalet ökat till 1770 personer. På 2040-talet beräknas antalet som uppnår denna 

ålder vara c:a 8 400, tack vare de stora kullarna födda på 1940-talet. 

 

Om man enbart tittar på pensionssystemet så måste man, med anledning av den ökade 

livslängden, arbeta några år längre för att få en likvärdig pensionsersättning som 

tidigare generationer. 

 

Framgångsfaktorer för att kunna rekrytera 

Arbetsgivarens attraktionskraft har stor betydelse vid rekrytering. För att passa en 

modern organisation behöver man ständigt se över och anpassa arbetstids- och 

arbetsmiljöavtal. Arbetsgivare behöver bli tydligare med vilken kompetens man 

efterfrågar samt kommunicera mer med utbildningsväsendet kring framtida 

rekryteringsbehov, båda avgörande faktorer om arbetsgivarna i både offentlig och 

privat sektor ska klara sin kompetensförsörjning de närmaste åren. 
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Prognos arbetsgivaren Luleå kommun 
Prognosen bygger främst på statistik hämtad från kommunens personalsystem 

Personec. Pensionsavgångarna bland medarbetare i Luleå kommun ökar markant de 

närmaste åren. Beräkningarna utgår från tillsvidareanställda födda 1951 -1960 samt att 

dessa personer går i pension det år man fyller 65 år. År 2005 var den genomsnittliga 

pensionsåldern under 63 år, 2011 64,7 år och 2014 var den 64.9 år (genomsnitt Sverige 

64,5 år). Antalet medarbetare som valt att gå i pension efter 65 år ökade mellan åren 

2007 till 2015 från 9 personer till 76. Övriga avgångar beräknas uppgå till ca 240 per år 

beräknat på ett genomsnitt av tidigare år. Luleå kommun beräknas behöva rekrytera, 

via annonsering, mer än 1000 medarbetare per år mellan åren 2016-2025. 

 

 
 

 

 

Luleå kommun anordnar en dags utbildning för medarbetare som går i 

pension. ”After work” 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå kommun anordnar studiebesök 

och prao för ca 60 elever i årskurs åtta 

för att öka kunskapen om kommunen 

och visa på den mångfald av arbeten 

som finns. 
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Varför har Luleå kommun rekryteringsbehov? 
Av antalet beräknade rekryteringar står tjänstledigheter och övrig frånvaro för ca 55 

procent, pensionsavgångar, övriga avgångar, intern rörlighet och verksamhetsökning 

för cirka 40 procent. 

 

 
 

 

Rekryteringsstatistik 
 

Antal medarbetare  

 

2012 2013 2014 2015 

Verksamhetsökning 74 110 - 25 ~72 

Slutat i kommunen 320 402 380 ~380 

Tjänstledigheter/sjukfrånvaro 

längre än tre månader 

241 220 731 ~790 

Rekryteringsannonser 635 732 1086 ~1 242 

Totalt antal anställda 6 323 

 

6 433 6 408 ~6 480 
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Personalrörlighet med många nya medarbetare är en utmaning för organisationen och 

visar på behovet av hög kvalitet kring arbetet med kompetensförsörjning. Det innebär 

en ständig utveckling av rutiner, arbetssätt och introduktioner så att medarbetare 

snabbt kommer in i arbetet på ett bra sätt. 

 

Rekryteringsannonser 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tidsbegränsade anställningar    92 

 

224 253 289 548 ~609 

Tillsvidareanställningar   154 179 294 369 350 ~633 

Totalt      376 511 635 732 1086 ~1242 

Timanställningar  130 108 88 74 188 ~401 

Marknadsföring av våra arbeten 
Luleå kommun har en strategi vad gäller 

marknadsföring och rekrytering. För att skapa 

nyfikenhet, öka kunskapen om kommunen och locka 

personer att söka arbete deltar kommunen i många 

olika arrangemang. Varje år ordnas studiebesök och 

prao för ca 60 elever i årkurs 8. Studenter får möte 

kommunen på bland annat mässor såsom LARV och 

Uniaden, evenemang som anordnas av LTU. På 

www.lulea.se finns en särskild sida för studenter 

gällande exjobb och praktik. De personer som söker lediga befattningar möter 

kommunen på många digitala rekryteringssidor, på www.lulea.se men också på 

mässor och riktade event. Kommunen är med i den marknadsföring som görs via 

Luleåregionen. Då hela den offentliga sektorn har ett stort rekryteringsbehov stöttar 

Sveriges kommuner och landsting med material kring Sveriges viktigaste jobb. 

 

Övriga påverkansfaktorer 
Luleå är inne i en spännande utveckling och kommunen planerar för 10 000 nya 

Luleåbor. Detta innebär stora utmaningar för samtliga verksamheter. Den 

demografiska bilden av tillväxten kommer att spela en stor roll för olika verksamheters 

tillväxt utifrån vilka åldersgrupper som ökar eller minskar. 

 

Ett förändrat personalbehov kan ses under perioden och kompetenskraven på vissa 

befattningar kan komma att förändras eller anpassas för att öka arbetskraftsutbudet.  
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Generationsväxlingen är hög för gruppen chefer. För att säkerställa en tillfredställande 

kunskapsöverföring måste ett särskilt fokus sättas på chefsförsörjning.  

 

Konkurrensen förväntas öka eftersom andra arbetsgivare också har ett ökat behov av 

kvalificerad arbetskraft med yrkeserfarenhet samt specialistkunskaper. Dessutom är 

50-talisterna på väg ut från arbetsmarknaden. Kommunen måste räkna med ökade 

kostnader i form av högre lönekrav, inte bara vid nyrekrytering utan också för att 

kunna behålla medarbetare med rätt kompetens.  

 

En viktig förutsättning för framtida kompetensförsörjning är det mångfaldsarbete som 

pågår. Generella rutiner för validering av utbildningar/erfarenheter måste tas fram. 

Valideringen blir en naturlig del i jobbsökandet och ökar tillgången på sökande med 

rätt kompetens.  
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Kompetensförsörjning inom olika områden  
Kompetensförsörjning 2016-2018 fokuserar 

på att analysera personalomsättning i 

förhållande till kompetensbehov och 

förvaltningarnas prognos och analys. 

Till stor del bygger bedömningarna på 

dagens volymer i beskrivning av 

områdena.  

 

Pedagogisk verksamhet 

Utmaningar: 
Skolan står inför stora utmaningar med att rekrytera behöriga och legitimerade lärare. 

Stora pensionsavgångar i kombination med få sökande till lärarutbildningen, blir en 

utmaning för Luleå kommun såväl som för resten av landet. En ny prognos från 

Skolverket visar att 70 000 heltidstjänster för nya lärare, förskollärare och 

fritidspedagoger behöver rekryteras i Sverige de närmaste fem åren. Det har skett en 

viss ökning av intresset för lärarutbildningarna de senaste åren, men det är fortfarande 

inte tillräckligt många som söker. 

 

Inom Vuxenutbildningen ställs höga krav på att möta konjunkturförändringar inom 

arbetsmarknaden. Utbildningsinsatsernas inriktning måste snabbt kunna förändras för 

att rusta de studerande för arbetsmarknaden.   

 

Behov: 
Inom förskolan är det främst legitimerade förskollärare med speciella kompetenser 

inom t ex naturvetenskap, matematik, estetiska ämnen och specialpedagogik som är 

bristyrken. Inom yrkesgruppen barnskötare väntar stora pensionsavgångar. Tillgången 

på barnskötare förväntas dock i närtid vara relativt god då utbildningskravet ligger på 

gymnasial nivå.  

 

Inom hela grundskolan finns svårigheter att rekrytera legitimerade och behöriga lärare 

i matematik, no-ämnen, teknik, språk samt praktiska/estetiska ämnen så som slöjd, 

musik, idrott, hem- och konsumentkunskap. Även specialpedagoger och speciallärare 

är svårrekryterade befattningar, särskilt med behörighet för undervisning i särskolan.  

Det senaste året har också bristen på utbildade fritidspedagoger och/eller lärare för 

fritidshem blivit märkbar. 

 

Gymnasieskolan ser ett ökat behov av legitimerade lärare med behörighet i psykologi, 

sociologi, svenska som andraspråk, juridik och företagsekonomi. En stor utmaning är 

att hitta yrkeslärare i samtliga yrkesämnen, legitimerade lärare med behörighet i 

matematik, kemi, naturkunskap, fysik, teknik, specialisering inom data, arkitektur och 

moderna språk. Speciallärare med gymnasiebehörighet är fortsatt få på 

arbetsmarknaden, särskilt med behörighet för gymnasiesärskolan. 
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Det finns, inom alla verksamhetsområden, behov av att öka kunskapen om att arbeta 

med nyanländas lärande och behörighet för undervisning i svenska som andraspråk.  

Flerspråkscentrum kommer att ha fortsatt stora rekryteringsbehov av 

modersmålslärare.  

 

Det är en utmaning att hitta skolledare med rätt kompetens både för det pedagogiska 

uppdraget och arbetsgivaruppdraget. 

 

Vuxenutbildningen kan utifrån nuvarande verksamhet och kommande utmaningar se 

ett ökat behov inom arbetsområdena: Specialpedagogik, Svenska som andraspråk, 

Yrkesutbildningar, tekniska utbildningar (program E), Uppsökande verksamhet, 

Utvecklad IT-användning 

 

På gång inom området pedagogisk verksamhet: 
För att få en tillsvidareanställning som lärare eller förskollärare och få ansvara för 

undervisning krävs nu både legitimation och behörighet. För att få sätta betyg krävs 

lärarlegitimation. Det finns ett antal undantag från legitimationskravet, bland annat för 

tillsvidareanställda modersmålslärare och yrkeslärare. Även inom särskolan finns vissa 

undantagsbestämmelser och särskolan har en förlängd övergångsperiod fram till den 

30 juni 2018. 

 

Förväntade rekryteringsbehov 
Fritidspedagoger/lärare fritidshem 

Förskollärare 

Legitimerade förskollärare med specifika 

kompetenser/fördjupningar  

Legitimerade lärare med behörighet i bristämnen 

Lärare i svenska som andra språk och moderna språk 

Modersmålslärare 

Skolledare 

Speciallärare 

Specialpedagoger 

Yrkeslärare 
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Vård, stöd och omsorg 

Utmaningar: 
Framtidens brukare och deras anhöriga kommer att ställa högre krav på flexibla 

lösningar. Såväl vård och omsorg som socialt innehåll står i fokus.  

Lagstiftningen fastställer krav på verksamheten exempelvis när det gäller kvalitet och 

dokumentation. Medarbetarna förväntas planera, genomföra och utvärdera sitt arbete 

vilket resulterar i ökade krav på en bred och fördjupad kompetens. Medarbetarna 

förväntas möta förändrade önskemål och insatser från den enskilde och dennes 

företrädare samt nya målgruppers behov. 

Vård och omsorg står inför en generationsväxling där ett mer långsiktigt, målmedvetet 

och strategiskt arbete med personalförsörjning blir centralt för att klara framtida 

personalbehov. Genom en breddad rekrytering av nya medarbetare samtidigt som vi 

skapar karriärvägar inom vård och omsorg genom specialisering avser vi öka vår 

attraktionskraft. 

Den generella kompetensprofil som fastställts för baspersonal inom vård- och omsorg 

ska vidareutvecklas till att bli mer specifik för varje verksamhets behov. Detta kommer 

framöver att ställa krav på förändrade och förbättrade introduktionsprogram. 

Inom yrkesgruppen undersköterskor, där balansen hittills varit god mellan 

utbildningsvolym och kommunens rekryteringsbehov, börjar det bli vissa svårigheter 

att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. 

Att kunna erbjuda praktik- och traineeplatser inom alla yrkesområden medverkar till 

att skapa förståelse för vad det innebär att vara offentligt anställd och ger värdefull 

praktisk erfarenhet för framtida medarbetare.  

Behov: 
Undersköterskor: Ökande behov utifrån volymökning och en strävan att öka andelen 

utbildade undersköterskor, även med specialistinriktningar.  

 

Stödassistenter/stödpedagoger: Ny nationell titulatur som tydliggör och förändrar 

kompetenskrav för arbete med personer som har funktionsnedsättningar. (tidigare 

titulatur handledare/rehab assistenter). 

 

Sjuksköterskor: Stor brist utifrån ett ökat behov främst beroende på volymökning och på 

hög rörlighet inom denna yrkesgrupp. Brist på specialistutbildade sjuksköterskor.  

 

Chefer: Ökande behov utifrån volymökning på grund av åldrande befolkning. Färre vill 

också ta på sig en ledarroll och rekryteringsbasen är beroende av den kompetensprofil 

som läggs på tjänsterna. Chefer med erfarenhet av myndighetsutövning inom 

socialtjänst är särskilt svåra att rekrytera. 
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På gång inom området vård och omsorg: 
I framtiden kommer vi att behöva ”hushålla” med vård- och omsorgsutbildad personal 

till de mest sjuka äldre och sjuka personer med funktionsnedsättning.  

När det gäller personal inom stöd och omsorg så bör utbildningsbakgrund vid 

rekrytering vara barn- och fritidsprogrammet med social inriktning som är en 

rekommenderad gymnasial yrkesexamen för funktionshinderområdet enligt 

socialstyrelsens allmänna råd (2014:2).  

 

På gång inom Stöd och omsorg: För att möta kompetensbehovet av Stödpedagoger 

har det har lämnats in en ansökan om att få starta en YH-utbildning till Stödpedagog 

med start i Luleå i september 2016.   

 

Förväntade rekryteringsbehov 

Chefer 

Skolpsykologer 

Sjuksköterskor 

Skolsköterskor 

Stödassistenter 

Stödpedagoger 

Undersköterskor 
 

 

Socialt arbete 

Utmaningar: 
Det ökade utanförskapet hos ungdomar, invandrare och funktionshindrade i samhället 

ställer högre krav än tidigare år på individuella insatser för att tillgodose behovet hos 

målgrupperna för kommunen. 

 

Det finns en utmaning avseende ett ökat mottagande av ensamkommande barn och 

ungdomar. Nya flyktingströmmar och politisk inriktning kan komma att påverka 

verksamhetens utveckling under de närmaste åren.  

 

Behov: 
Verksamheten behöver fortsättningsvis en blandning av kompetenser för att på bästa 

sätt kunna ta emot en bred och komplex målgrupp och samtidigt kunna erbjuda 

individbaserade tjänster. 

 

Löpande kompetensutveckling kommer ske inom följande område: 

 

 Vägledningsmetoder och omvärldsanalys. 

 Ökad kunskap om de målgrupper och eventuell handikapp som avdelningen 

möter i högre utsträckning. 

 Samtalsmetodik 
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Tillströmningen av ensamkommande barn och ungdomar är rekordstort och samtliga 

Norrbottens kommuner ökar sitt mottagande vilket innebär en ökad konkurrens om 

tillgäng arbetskraft. Utifrån en stor tillströmning av främst ensamkommande barn och 

ungdomar står integrationsavdelningen inför en stor utmaning i att finna rätt 

kompetens till nya boenden.  

 

Den sammanlagda bedömningen är att det kan bli stora svårigheter att rekrytera 

enhetschefer, socialpedagoger, integrationspedagoger, behandlingsassistenter, 

beteendevetare och fritidspedagoger. Särskilt svårt är det att hitta personer som har 

språk- och kulturkompetens i kombination med formell utbildning. 

 

Utifrån ovanstående bedöms att den kompetens som krävs för att klara verksamhetens 

mål och framtida utmaning finns. Tillgången på arbetsmarknaden avseende yrken som 

socionomer, beteendevetare och studie- och yrkesvägledare, arbetsledare är god om 

rekrytering behöver ske. 

 

Socionomer som vill arbeta som socialsekreterare är få och verksamheten poängterar 

vikten av bra introduktion av nyutexaminerade för att de ska bli trygga och utvecklas i 

sin roll. 

 

På gång inom området socialt arbete: 
För att möta kompetensbehovet på lång sikt har det har lämnats in en ansökan om att 

få starta en YH-utbildning till integrationspedagog med start i Piteå 2016.   

 

Förväntade rekryteringsbehov 

Behandlingsassistent 

Beteendevetare 

Chefer 

Enhetschef 

Fritidspedagog 

Handledare -integration 

Integrationspedagog 

Kuratorer 

Socialpedagog 

Socialsekreterare 
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Teknik och samhällsbyggnad 

Utmaningar: 
 

Tillväxten i kommunen ställer fortsatt höga krav på hela planeringsprocessen. 

Kontakten har intensifierats från både kommunens och näringslivets sida, då 

kommunen har ambition att växa och företagen har en vilja att etablera sig i Luleå som 

tillväxtort. Det ställer också ökade krav på kommunala investeringar och på 

tillhandahållande av tjänster såsom vatten och avlopp, framkomliga och trafiksäkra 

gator och vägar, tillgängliga parker och torg.  

Urbanisering och förtätning innebär också utmaningar när det gäller trafik, 

kommunikationer, bostäder och inte minst luftkvalitet. 

Kommunens tillväxt och framåtanda inom byggsektorn innebär i lika grad ökande 

behov på räddningstjänsten och dess myndighetsansvar (avser risk & säkerhet i 

samhällsplaneringen, brandskydd i byggprocessen och dylika myndighetsyttranden). 

Det handlar bland annat om att alla berörda parter är delaktiga redan i ett tidigt 

stadium i planeringsprocessen.  

 

Behov: 
Med anledning av att Luleå växer och antal ärenden ökar ser vi ett rekryteringsbehov 

inom hela teknikområdet. Det nya informationssamhället ställer krav på att vi ska vara 

transparanta, samverka med fler aktörer och ge en god och snabb service.  

 

Behovet av tidig och adekvat information till medborgare och externa intressenter 

kommer att öka. Ökade krav från myndigheter och andra intressenter exempelvis inom 

miljöområdet samt en ökad mängd ärenden inom plan- och markanvändningsområdet 

kommer också att påverka verksamheten. Konsekvenserna av den investeringstakt 

som råder kommer att påverka verksamheterna inom driften. 

 

Det finns behov av fler kvinnor inom Räddningstjänsten, både till hel- och 

deltidsbrandmän. 

 

På gång inom området teknik och samhällsbyggnad: 
 Ändrade ägarförhållanden av kommunens fastighetsbestånd och tillkomsten av 

externa aktörer 

 Eventuell minskning av de större industrierna inom Norrbotten kan komma att 

påverka samhällsutvecklingen i Luleå men även inom länet  

 Ökad befolkningstillväxt ökar behovet av kommunens servicetjänster 

 Ökad befolkning ökar behovet av bostäder 

 

Vi ser en utveckling med digitalisering i verksamheterna som kommer att kräva ny 

kompetens och nya arbetssätt. 
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Förväntade rekryteringsbehov 

Arbetsledare 

Brandingenjörer 

Byggnadsinspektörer 

Chefer 

Erfarna brandinspektörer 

Erfarna bygglovshandläggare 

Erfarna ingenjörer 

Erfarna planhandläggare 

Ingenjörer med olika inriktning 

IT-specialister 

Kartingenjör 

Kvinnliga hel-och deltidsbrandmän 

Lantmätare eller/och mark- och 

exploateringsingenjörer 

Miljöinspektörer 

Planarkitekter 

Tekniker och servicemän 
 

 
 

 

Handläggning och administration 

Utmaningar:  
Utvecklingen i landet inom det administrativa området handlar om en övergång till 

helt och hållet digital hantering. Målet med e-förvaltning är att förbättra och förenkla 

servicen till medborgare och företag samt ge dessa grupper möjligheter att få tillgång 

till information och aktivt delta i beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen. Den 

ökade administrationen bedöms påverka chefers förutsättningar, vilket gör att mer 

administrativt stöd troligen kommer att efterfrågas. 

 

För att uppnå målet med e-förvaltning krävs ändrade arbetssätt samt kunskap och vilja 

att använda tekniska system i allt högre grad inom ramen för sitt uppdrag. Med 

digitalisering följer ökade krav på kvalitetssäkrade arbetsprocesser.  

God service i rätt tid med en korrekt och säker hantering är en utmaning. 

 

Den digitala informationstekniken innebär att kraven på kommunen ökar allt mer från 

medborgare, kunder och intressenter som vill kunna kommunicera med oss året om på 

dygnets alla timmar. 

 

Utvecklingen av HR-arbetet inom kommunen ökar kraven på kompetens och 

erfarenhet för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 

Utmaningen inom HR är att använda den kompetens som finns så att HR-funktionerna 

har möjligheten att vara en styrande, vägledande och stödjande funktion inom HR- 
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processerna. HR ska vara ett tillgängligt och effektivt stöd till alla chefer och därmed 

bidra till verksamheternas utveckling.  

 

Administrativa befattningar är mer komplexa, kraven på befattningarna ökar och en 

konsekvens är att introduktionstiden för nyanställda medarbetare blir längre. 

 

Behov:  
Kommunens kundtjänster behöver bredare kompetens för att kunna svara på frågor 

och hänvisa rätt inom respektive verksamhetsområde. Behovet av kvalificerade 

administratörer och handläggare har ökat markant de senaste åren i Sverige. 

 

Arbetsmarknaden är fortsatt växande och konkurrensen bland arbetsgivare är stor när 

det gäller att rekrytera personal med erfarenhet och högre utbildningsbakgrund.  

I stora delar av landet är personalomsättningen stor då erfarna administratörer och 

handläggare är attraktiva på arbetsmarknaden på grund av ett ständigt växande behov 

av kompetens i kommuner, stat och landsting.  

 

På gång inom området handläggning och administration: 
Nya administrativa processer och digitalisering inom kommunen kommer att påverka 

rutiner och arbetssätt inom området. Dokumenthantering är ett område som kommer 

att innebära förändringar för alla tjänstemän inom Luleå kommun. När man arbetar 

digitalt fullt ut ställs också andra krav kopplat till arkivering och gallring. 

 

Inom administrationen minskar antalet rutinärenden och blir mer av karaktären 

handläggning vilket innebär att kompetenskraven på administrativa befattningar ökar. 

 

Förväntade rekryteringsbehov 
Administratörer 

Chefer 

Civilekonomer 

Handläggare 

Information- och marknadsföring, 

Kommunikatör 

Specialiserade administratörer 

Specialister 

Upphandlare 
 

Serviceyrken 

Utmaningar: 
För att möta generationsväxlingen och minska sårbarheten inom de serviceyrken som 

ofta innefattar ”tyst kunskap” vad avser ansvar, förvaltning, drift och underhåll måste 

det utvecklas rutiner för dokumentation och kompetensöverföring. 

 

Behov:  
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Till både skolor och förskolor är tillgången på kockar och måltidsbiträden begränsad. 

Särskilt svårt är det att rekrytera korttidsvikarier inom skol- och förskolekök.  

 

På gång inom området serviceyrken: 
Inom området servicemän/vaktmästeri pågår en teknisk utveckling av lås, larm och 

passage vilket innebär att kompetensnivån kontinuerligt behöver utvecklas. Nya 

produkter inom el, VVS och bygg kräver en kontinuerlig omvärldsbevakning och 

utbildning för att upprätthålla rätt kompetens.  

 

Kända rekryteringsbehov 
 

Kock/kokerskor 

Måltidsbiträden 

Chefer 

Arbetsledare 
 

 

Kultur, Turism och Fritid 

Utmaningar: 
Omvärlden ställer nya krav inom området, vilket innebär att kompetensbehoven måste 

följa utvecklingen. Föreningslivet är i förändring och turistbranschen fortsätter att öka. 

Fler ägnar sig åt sociala aktiviteter i form av träning och andra hälsofrämjande 

aktiviteter samtidigt som allt fler blir inaktiva. Många av våra stora fritids- och 

turistanläggningar står inför omfattande renoveringar och omstruktureringar. Enklare 

jobb försvinner samtidigt som det inte finns någon tydlig utbildning för flertalet 

arbeten. Det är en utmaning att utveckla anläggningar, drift och skärgård så att de går i 

takt med medborgarnas och turisternas förväntningar samt kommunens tillväxt.  

Den öppna fritidsverksamheten påverkas av ungas digitala vanor och minskade 

engagemang i föreningslivet. Det som förr var en fritidsgårdslokal med standardutbud 

är idag anpassad tillsammans med de unga och utifrån deras villkor.  

 

Friluftsmuseet Hägnan står inför utmaningen varje år, besöksantalet ökar samtidigt 

som program/aktiviteter/guidningar fortsättningsvis har hög kvalitet. 2016 kommer 

även 20-årsjubileum för världsarvet Gammelstads kyrkstad att genomföras. 

 

Biblioteket har sedan några år tillbaka vid rekryteringar av tillsvidareanställd personal 

växlat över biblioteksassistenter till bibliotekarier. I första hand på grund av ändrade 

kompentenskrav på de som arbetar på ett bibliotek utifrån de krav som ställs på 

verksamheten i den nya bibliotekslagen och för att möta biblioteksbesökarnas behov 
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och önskemål. Tekniken på biblioteket gör att medarbetarna behöver särskild 

kompetensutveckling kopplat till sociala medier, ny teknik, estetiska ämnen i 

samarbete med andra (bild, musik, drama).  

Behov 

Ett främjande arbetssätt genomsyrar området. Flertalet verksamheter står inför en stor 

förändring av arbetssätt och teknikanvändning. Det är viktigt att värdera och utveckla 

befintliga kompetenser inom verksamhetsområdet samt utveckla metoder för att 

omhänderta kompetens vid generationsväxling. För att locka och stimulera till läslust 

finns även tankar på nya profilerade tjänster som t ex litteraturpedagoger vilket 

beskrivs under utmaningar ovan. För att säkerställa att världsarvets kulturvärden 

bevaras för framtiden krävs antikvarisk kompetens i flera led. 

 

På gång inom området kultur, turism och fritid: 
Förvaltningen av ett UNESCO-världsarv som Gammelstads kyrkstad ställer höga krav 

på vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturmiljö. 

Kraven på antikvariska riktlinjer, antikvarisk medverkan och beslutsunderlag är idag 

större än vid tiden för världsarvsutnämningen 1996.  

 

För att utvecklingen av anläggningar, drift, skärgård och kultur ska gå i takt med 

medborgarnas förväntningar och kommunens tillväxt krävs:  

• ny strategi för hur verksamheterna kommunicerar via sociala medier 

• kvalitetssäkring av bokningsprocesser och digitala passagesystem genomförs 

• kompetensöverföring vid generationsväxling 
 

Förväntade rekryteringsbehov 
Arbetsledare 

Chefer 

Fritidsledare 

Litteraturpedagog 

Servicemän 

Servicetekniker 

Skärgårdssamordnare 

Turistinformatörer 
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Framgångsfaktorer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att lyckas med kompetensförsörjning visar framgångsfaktorerna på viktiga 

områden att arbeta med vid verksamhetsplanering. 
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Bilaga 1 
 

Pensionsavgångar 2015-2025 
 

Denna tabell visar på de pensionsavgångar som är kända inom 21 befattningskategorier, dessa 

befattningar har 40 medarbetare eller fler.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Pensionsavgångar 21 befattningskategorier inkl chefer/arbetsledare A,B,C,L

2016-20, 2021-25, 2016-2025

TV-anställda personer födda 1951-1960

Utgångspunkten i beräkningarna är att personerna går i pension det år man fyller 65

2016 13 38 10 1 4 0 18 0 9 7 3 2 4 6 0 5 5 3 2 1 4

2017 8 26 21 5 9 3 16 0 10 10 0 6 5 3 3 10 5 1 5 3 0

2018 18 33 17 11 10 1 22 0 13 11 3 5 7 1 1 9 6 4 2 1 6

2019 11 31 17 8 12 0 22 1 18 7 1 0 4 7 3 4 4 7 5 3 1

2020 14 30 13 4 18 2 23 1 18 12 2 3 4 5 0 6 7 4 5 5 3

2016-20 64 158 78 29 53 6 101 2 68 47 9 16 24 22 7 34 27 19 19 13 14

2021 12 32 27 12 13 3 38 0 16 12 5 2 7 3 3 8 7 11 2 1 1

2022 10 34 18 8 10 5 26 1 10 6 2 7 3 3 5 7 5 6 0 3 3

2023 18 37 26 7 4 4 41 3 11 9 2 4 5 6 5 12 4 9 8 2 1

2024 16 24 24 4 14 1 25 3 16 4 5 2 4 3 1 5 7 0 2 3 2

2025 18 35 13 7 9 3 32 1 18 6 4 4 2 3 7 8 6 7 9 1 3

2021-25 74 162 108 38 50 16 162 8 71 37 18 19 21 18 21 40 29 33 21 10 10

2016-25 138 320 186 67 103 22 263 10 139 84 27 35 45 40 28 74 56 52 40 23 24
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LULEÅ KOMMUN FÖRTECKNING

 Kommunledningsförvaltningen

Förteckning över kurser och konferenser anmälda 2015-11-
23
Ärendenr 2015/1421-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:

Avsändare Ämne
Sveriges kommuner 
och landsting.

Trygghetsdag 2016. 
2016-01-27. Stockholm

Coompanion Nord Inbjudan - Upphandling med social hänsyn - 
sysselsättningsfrämjande åtgärder.
2016-01-20. Landstingshuset Luleå. 

Kommunakuten AB Inbjudan Juridik för kommunägda företag
2015-12-04. Stockholm 

Region Kronoberg Utbildningsdag - Nyanlända och skolan - 
utmaningar och möjligheter.
2015-12-14 – 2015-12-15. Växjö. 

Avesta kommun Inbjudan till konferens: Energipolitiken och svensk 
basindustri.
2015-12-18. Avesta. 
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 Socialnämnden 2015-10-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 180

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande 
barn, överenskommelse  Rekommendation från 
Kommunförbundet Norrbottens styrelse
Ärendenr 2015/341-75

Socialnämndens beslut
Socialnämndens beslutar 

1. rekommendera Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 
Kommunförbundet Norrbottens styrelse förslag om att inrätta ett 
skyddat boende i länet för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn 
som placeras i Luleå och att Luleå kommun söker utvecklingsmedel till 
detta och 

2. överlämnar till Kommunfullmäktige att fatta beslut i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet
Föreslaget är att socialförvaltningen i Luleå kommun blir huvudkommun för 
ett skyddat boende för våldsutsatt kvinnor med eller utan medföljande barn i 
Norrbottens län. Kommunerna i Norrbotten finansierar verksamheten, medan 
Luleå kommun organiserar den. En styrgrupp med representanter från varje 
kommun och andra samverkansaktörer kommer att tillsättas. Det skyddade 
boendet beräknas kosta 6 miljoner, varav personalkostnader uppgår till 3,5 
miljoner och övriga kostnader till 2,5 miljoner. Kommunbidraget från berörda 
kommuner uppgår till 3 miljoner kronor, 50 % av verksamhetens beräknade 
kostnader. Mellanskillnaden beräknas täckas av placeringskostnader per dygn 
på 2500 kr. Beräkningen bygger på en beläggning på 70 %. I händelse av 
underskott har kommunerna ett gemensamt ansvar att komplettera 
finansiering med utökat anslag. Om verksamheten går med överskott minskas 
kommunernas bidrag, nästkommande år, med samma belopp. 

Syftet med skyddat boende är att stödja enskilda som söker skydd och stöd 
från närståendes våld, att öka säkerheten och tryggheten för de 
skyddssökande och medföljande barn, att förebygga fortsatt våldsutsatthet 
och att stödja den skyddssökande i processen att skapa ett självständigt liv. 

Kommunernas ansvar och insatser utgår från krav i Socialtjänstlagen. Det är 
socialtjänstens uppgift att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp. Socialtjänsten ska bland annat kunna erbjuda 
insatser som skyddat boende, kontaktperson, stödjande samtal, ekonomiskt 
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 Socialnämnden 2015-10-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 180 forts.

bistånd, förmedling av kontakter med andra myndigheter och 
frivilligorganisationer samt hjälp med att söka en ny bostad. 

Utveckling av skyddat boende i länet fråntar inte kommuners, landstingets 
och polisens ansvar för ett väl fungerande samarbete på lokal nivå. Efter 
vistelse vid skyddat boende ska hemkommunen, närsjukvård och polis ta 
ansvar för fortsatt skydd, stöd och behandling i enlighet med den samordnade 
individuella planen som upprättats vid boendet. 

Tillgången till ett skyddat boende innebär bland annat att kvinnor och barn 
som utsätts för våld får: 

 Ett säkert tillfälligt boende med god kvalitet
 Krisstöd, riskbedömning, säkerhetsamtal och praktiskt stöd
 Samordnad individuell plan (SIP), på kort och lång sikt
 Jämlik insats för kvinnor och medföljande barn i behov av skyddat 

boende i länet
 Omsorg om husdjur ordnas i samverkan med andra aktörer
 Tillgång till professionellt stödtema som arbetar utifrån 

evidensbaserad praktik
 Samlad kunskap om behoven ger ökade förutsättningar för adekvata 

insatser
 Strukturerad samverkan mellan socialtjänst, skola, somatisk och 

psykiatrisk vård samt polisiära insatser- rädda liv

För kommunerna, landstinget och polisen innebär tillgången till ett skyddat 
boende bland annat: 

 Att lagstiftningen, förskrifter och allmänna råd samt basnivå 
säkerställs

 Ökad rättssäkerhet
 Ökade möjligheter till samplanering och samverkan
 Fungerande stöd och hjälpinsatser
 Samlad spetskompetens hela dygnet för hela länet
 Bättre stöd till kommunernas handläggare
 Att ett kompetenscentrum för länet gällande våld i nära relationer 

utvecklas

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden beslutar att Luleå kommun och 
socialförvaltningen verkställer förslaget om ett skyddat boende i Luleå för 
våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i Norrbottens län.
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 Socialnämnden 2015-10-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 180 forts.

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2015-10-07 hänskjuta beslutet om 
att Luleå kommun och socialförvaltningen verkställer förslaget om ett skyddat 
boende i Luleå för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn i 
Norrbottens län till socialnämnden 2015-10-16 för att invänta svar om det 
föreligger en remissförfrågan från Kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunerna är huvudman för skyddat boende som riktar sig till kvinnor 
över 18 år, med eller utan barn, som är våldsutsatta. Boendet ska även ha 
kompetens att möta kvinnor:

 som är utsatta för hedersrelaterat våld
 som har utländsk bakgrund
 som har funktionsnedsättning
 som är äldre
 med missbruksproblem
 HBTQ
 från ursprungsbefolkningen
 från nationella minoritetsgrupper 

Det skyddade boendet ska ha nio platser och bemannas dygnet runt med 
personal som har god och rätt kompetens. Genom det kan boendet ta emot 
skyddssökande kvinnor dygnet runt, året om. 

Socialtjänsten i respektive kommun ansvarar för att, utifrån en utredning av 
den vådsutsatta kvinnan och eventuella barns behov bedöma om insatser kan 
tillgodoses inom kommunen eller om insatsen skyddat boende ska beviljas. 
Organisationen av verksamheten ska ingå inom ramen för socialförvaltningen 
inom Luleå Kommun. Länets kommuner finansierar gemensamt 
verksamheten och har rätt att placera kvinnor i behov av skydd i boendet. 

Skälet till att det skyddade boendet placeras i Luleå är att vi har en närhet till 
polis och hälso- och sjukvård. Vi har goda möjligheter till transporter samt 
livsmedelsbutiker och andra samhällsviktiga funktioner. Vi har också en 
heterogen befolkning. 

Av säkerhetskäl kommer arbetet med att placera skyddssökande vara så 
anonymt som möjligt för allmänheten, så att upptäckt undviks. 
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 Socialnämnden 2015-10-16

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 180 forts.

Sammanträdet
Förvaltningen fördrar ärendet.

Kommunstyrelsen har lämnat ärendet för beredning i socialnämnden utifrån 
att det ligger inom nämndens kompetensområde.

Ordförande föreslår att nämnden ställer sig positiv till att rekommendera 
Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med Kommunförbundet 
Norrbottens styrelse förslag om att ett skyddat boende i länet för våldsutsatta 
kvinnor och medföljande barn placeras i Luleå och uppmanar Luleå kommun 
att söka utvecklingsmedel till detta.
   
Beslutsgång
Ordförande ställer sitt förslag under proposition och finner att socialnämnden 
bifaller det. 

Socialnämnden beslutar således att rekommendera Kommunfullmäktige att 
besluta i enlighet med Kommunförbundet Norrbottens styrelse förslag om att 
inrätta ett skyddat boende i länet för våldsutsatta kvinnor och medföljande 
barn som placeras i Luleå och uppmanar Luleå kommun att söka 
utvecklingsmedel till detta. 

Beslutsunderlag
 Sammanträdesprotokoll från styrelsen vid Kommunförbundet 

Norrbotten
 Överenskommelse om skyddat boende – för våldsutsatta kvinnor och 

deras medföljande barn i Norrbottens län. 

Beslutet skickas till
Verksamhetschef: Annika Klefsjö
Ansvarig chef vid Polisen 
Ansvarig chef vid Norrbottens läns landsting
Förvaltningschefer: Skol och utbildningsförvaltningen Karina Pettersson 
Hedman, Stadsbyggnadsförvaltningen Bengt Jonsson. 
Sektionschef: Carin Johansson
Enhetschef: Kerstin Wanhatalo
Verksamhetsutvecklare: Sven Teglund
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LULEÅ KOMMUN  1 (3)
Miljö-och byggnadsnämnden
 Datum 

Dokumenttyp
Taxa

Dokumentnamn
 

Fastställd
  

Giltighetstid
From 2015-01-01 

Dokumentansvarig 
Förvaltningschef

Senast reviderad
 

Beslutsinstans
KF 

Dokument gäller för
Miljö- och byggnads-
nämnden 

Taxa för verksamhet enligt alkohollagen och tobakslagen

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen och enligt 19 b § tobakslagen får 
kommunfullmäktige meddela föreskrifter om avgift för en kommunal 
nämnds kostnader för kontroll enligt dessa lagar.

Inledande bestämmelser

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. Prövning av ansökningar om serveringstillstånd
2. Tillsyn över verksamheter med serveringstillstånd
3. Handläggning av anmälan om försäljning av öl 
4. Handläggning av anmälan om försäljning av tobaksvaror
5. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av öl 
6. Tillsyn och kontroll över verksamheter som bedriver anmälningspliktig 
försäljning av tobaksvaror
7. Examination av verksamhetsutövare avseende kunskaper i alkohollagen

2 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att 
höja de i denna taxa angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar 
de senaste tolv månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) 
räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för 
indexuppräkning är oktober månad 2014.

3 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av 
miljö-och byggnadsnämnden.

Nedsättning av avgift

4 § Om det finns särskilda skäl, får miljö-och byggnadsnämnden i det enskilda 
fallet – med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och 
övriga omständigheter – sätta ned eller efterskänka avgiften

Avgiftens erläggande
 
5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Luleå kommuns miljö- och 

byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift 
eller i räkning.
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 2 (3)
Kommunstyrelsen

Serveringstillstånd

6 § Den som ansöker om serveringstillstånd eller ansöker om/anmäler ändring 
av verksamhet ska betala avgift enligt tabell 1.

        Tabell 1
Prövnings- och anmälningsavgifter  enligt 
alkohollagen

Kronor

Permanenta tillstånd för allmänheten 7 000
Permanenta tillstånd för 
cateringverksamhet, slutna sällskap eller i 
ett gemensamt serveringsutrymme

7 000

Utvidgade tillstånd (permanenta) 3 700
Utvidgade tillstånd (tillfälliga) 1 500
Utökade serveringstider 2 100
Tillfälliga tillstånd till allmänheten 5 000
Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 
(inklusive tillsynsavgift)

800

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov) 1 500

7 § För ordinarie tillsyn ska innehavaren av serveringstillstånd betala årlig 
tillsynsavgift enligt tabell 2.

        Tabell 2
Årlig tillsynsavgift Kronor/år
Fast avgift 1 500

Rörlig avgift baserad på årsomsättning av 
alkoholdrycker räknat i kronor.
0 – 50 000 1 500
50 001 – 100 000 2 000
100 001 – 250 000 3 000
250 001 – 500 000 4 000
500 001 – 1 000 000 5 000
1 000 001 – 1 500 000 6 000
1 500 001 – 2 000 000 7 000
2 000 001 – 3 000 000 10 000
3 000 001 – 4 000 000 12 000
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LULEÅ KOMMUN  Dnr 3 (3)
Kommunstyrelsen

4 000 001 – 5 000 000 14 000
5 000 001 – 6 000 000 16 000
6 000 001 – 8 000 000 18 000
8 000 001 – 20 000

Extra årlig avgift per timme 2 000

 8 § Årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår. Nystartad verksamhet faktureras 
fast avgift samt tillsynsavgift baserad på inlämnad budget. Avgiften ska 
sedan betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs.

9 § Extra årlig avgift betalas för öppethållande efter kl 01:00 (längst till 03:00)

Försäljning av folköl och tobaksvaror

10 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller tobaksvaror 
ska betala en avgift för anmälan enligt tabell 3.

11 § Den som bedriver anmälningspliktig försäljning av folköl eller tobaksvaror 
ska betala en årlig tillsynsavgift (kontrollavgift) enligt tabell 3.

Tabell 3
Anmälningsavgifter för försäljning av folköl och 
tobaksvaror

Kronor

Anmälan om försäljning av folköl 250
Anmälan om försäljning av tobaksvaror 250

Årlig tillsynsavgift
Försäljning av folköl och tobak 1 300
Försäljning av folköl 1 100
Försäljning av tobak 800

___________

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2015
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Räddnings- och beredskapsutskottet 2015-10-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 43

Styrdokument för Luleå kommuns krisberedskap 2015-2018
Ärendenr 2015/338-165

Räddnings- och beredskapsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna styrdokument för Luleå kommuns 
krisberedskap för perioden 2015-2018.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap framgår att kommuner 
och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga 
att hantera krissituationer i fredstid.
Kommuner och landsting ska för varje mandatperiod fastställa en plan för hur 
de ska hantera extraordinära händelser.

Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur kommunen ska arbeta för att 
reducera risker samt effektivisera krisberedskapen i Luleå kommun under 
mandatperioden 2015-2018. Styrdokumentet är utarbetat efter Myndigheten 
för samhällskydd och beredskaps (MSB) riktlinjer över vad ett styrdokument 
ska innehålla.

Målet med styrdokumentet är att kommunledningen ska ha en god beredskap 
för att kunna hantera en extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap.

Räddningstjänsten föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
styrdokument för Luleå kommuns krisberedskap för perioden 2015-2018.

Sammanträdet
Säkerhetschefen föredrar ärendet. Inger B Larsson föreslår att beslutet ska 
fattas av kommunfullmäktige. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer räddningstjänstens förslag och Inger B Larssons förslag 
under proposition.
Ordföranden finner att räddnings- och beredskapsutskottet bifaller Inger B 
Larssons förslag om att beslutet ska fattas kommunfullmäktige. 
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 Räddnings- och beredskapsutskottet 2015-10-28

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsunderlag
Styrdokument för Luleå kommuns krisberedskap 2015-2018 (bilaga)

Beslutet skickas till
Räddningstjänsten
Länsstyrelsen
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Bakgrund 
 

Syfte 
Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur kommunen ska arbeta för att 

reducera risker samt effektivisera krisberedskapen i Luleå kommun under 

mandatperioden 2015-2018. Myndigheten för samhällskydd och beredskap 

(MSB) har givit ut riktlinjer för vad styrdokumentet ska innehålla. 

 

Dokumentet behandlas i Räddnings- och beredskapsutskottet för att senast 

2015-12-31 fastställas av Kommunstyrelsen. 

 

Revidering 
För varje mandatperiod ska ett nytt styrdokument tas fram. Säkerhetschefen 

ansvarar för att styrdokumentet upprättas och ajourhålls. 

 

Övergripande mål  
Målet med styrdokumentet är att kommunledningen ska ha en god 

beredskap för att kunna hantera en extraordinär händelse i fredstid och höjd 

beredskap.  

 

Några definitioner 
 

Extraordinära händelser   
En extraordinär händelse är en sådan händelse som avviker från det normala 

och innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller 

överhängande risk för sådana störningar och kräver skyndsamma insatser 

från kommunen. 

 

Exempel på händelser där krisledningsnämnden i Luleå kan inkallas: 

• Pandemi 

• Långvarigt elavbrott 

• Störningar i dricksvattenförsörjningen 

• Störningar i elektroniska kommunikationer 

• Stort dammhaveri i Luleälven 

• Stora störningar i fjärrvärmedistributionen 

 

Dessa händelser finns beskrivna i risk- och sårbarhetsanalys och i planer för 

extraordinära händelser. Vid kriser gäller de tre principerna; Ansvarsprincipen, 
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närhetsprincipen och likhetsprincipen som betonar att krisen ska hanteras så lokalt som 

möjligt. 

 

Risk- och sårbarhetsanalys  
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen 

analysera vilka händelser som kan bli extraordinära och hur dessa händelser 

kan påverka kommunen, dess invånare och verksamhet. Resultatet ska 

värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. 

 

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys antas av kommunfullmäktige före 

den 31 oktober 2015. Kommunen gör därefter en årlig rapportering till 

Länsstyrelsen. 

 

Geografiskt områdesansvar 
Geografiskt områdesansvar innebär att kommunen ansvarar för alla 

människor som finns inom kommunens gränser. Kommunen ska dessutom 

arbeta för att göra krishanteringen mer effektiv samt ge berörda aktörer 

förutsättningar för att skapa en bra kontakt mellan varandra innan, under 

och efter en kris. I kommunens geografiska områdesansvar ingår även att 

genomföra utbildningar och övningar för att öka samverkan och skapa 

kommunikationsvägar.  

 

Höjd beredskap 
För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Beslut om höjd beredskap 

fattas och meddelas av regeringen. Vid höjd beredskap ska kommunen vidta de 

särskilda åtgärder i fråga om planering och inriktning av verksamheten, tjänstgöring och 

ledighet för personal samt användning av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att 

de under rådande förhållandena ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret. 

 

Samhällsviktig verksamhet 
Definitionen av samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som uppfyller minst ett av 

följande villkor: 

 

 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten som på kort tid kan leda till 

att en allvarlig kris inträffar i samhället.  

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris 

i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt 
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I Luleå har samhällsviktig verksamhet identifieras i risk- och sårbarhetsanalys 

och i arbetet med styrel. 

 

Krisledningsorganisation 

 
Luleås krisledningsorganisation är uppbyggd för att vara robust vid kriser. Det finns 

därför en stab och en politisk krisledningsnämnd som är kommunstyrelsens arbets- 

och personalutskott. Krisledningsnämnden i Luleå styrs av ett särskilt reglemente 

som antogs av kommunfullmäktige 2003.  

 

 
 

Krisledningsnämnd 
I kommunen ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under 

extraordinära händelser. Krisledningsnämnden kan överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning 

som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och 

omfattning.     

 

Det är kommunstyrelsens ordförande eller vice ordförande som avgör om 

krisledningsnämnden ska sammankallas, eventuellt i samråd med 

kommunchefen eller tjänsteman i beredskap. I de flesta fall kan kriser 

hanteras av den normala organisationen utan att krisledningsnämnden 

sammankallas.  
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Central krisledningsstab  
Krisledningsstaben anpassas till händelsen men har en ”kärngrupp” som 

alltid infinner sig och består av följande roller. Stabschef, lägesansvarig, 

informationsansvarig, analys och strategi, dokumentation, upplysningstjänst 

och juridik. Vid behov förstärks den centrala staben med personal som 

stabschefen beslutar om. Stabsgruppens sammansättning och tjänstgöring 

under en utdragen extraordinär händelse bestäms av stabschefen. 

 

Övriga funktioner 

Bolag och förvaltningar 

Bolagens och förvaltningarnas egna krisledningsstaber kan aktiveras beroende på 

händelse. Både för att samordna insatser i den egna verksamheten men också för att 

bistå den centrala krisledningen i kommunen.  

 

De operativa staberna i linjeorganisationen ska bestå av respektive förvaltnings- eller 

bolagschef som i sin tur har en lokal ledningsorganisation inom sin verksamhet. 

Staben ska kunna verka under flera dagar och bör därför bestå av olika funktioner 

och innehålla personal som arbetar högst 8-10 timmar innan avlösning. 

Posom och FRG 

Posomgruppen (Psykologiskt och socialt omhändertagande) består av personal från t 

ex räddningstjänsten, socialförvaltningen, kommunhälsan, polisen, Svenska kyrkan. 

De bistår vid olika kriser och kallas efter beslut av t ex räddningsledare eller inre 

befäl.  

 

Frivilliga resursgruppen (FRG) ska bistå kommunen vid olyckor och kriser och 

kallas efter beslut av t ex räddningsledare eller inre befäl. Deras uppgifter är bland 

annat att informera, assistera med uppsamling, ordna ledsagning och inkvartering, 

ge första hjälpen, ordna tillsyn, transporter och värmestugor men också samordning 

med övriga frivilligorganisationer.  

Tjänsteman i beredskap och inre befäl 

Efter inrättande av kommunal tjänsteman i beredskap (TIB) i september 2015 kan 

denne bli först på plats och ha beslutsmandat att initiera stabsarbetet. TiB har fått 

instruktioner och befogenheter och funktionen delas mellan åtta tjänstemän som har 

beredskap en vecka i taget 24/7 efter ett rullande schema. 

 

Inre befäl (IB) är en funktion som finns på SOS Alarm i Luleå, dygnet runt. IB 

är en gemensam funktion för ett antal kommuner, där IB ansvarar för 
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ledning av den operativa verksamheten.  Instruktionerna är att vidta 

omedelbara åtgärder i syfte att rädda liv, informera berörda kommuners 

krisledning (TiB) och leda och samordna räddningstjänsterna. 

 

Ledningsplatser  
 

Krisledningsnämnd 

Krisledningsnämnden kallas till fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern på 

Skomakargatan 35, 1 tr. Avbrottsfri kraft finns. Reservlokal är våning 9 i stadshuset. 

 

Krisledningsstab 
Krisledningsstaben sammanträder i Räddningstjänstens sammanträdesrum Fågel 

Fenix på Skomakargatan 35. Avbrottsfri kraft finns. Lokalen är utrustad med 

videokanon, smartboard, videokonferenssystem. Fler data- och telefoniuttag ska 

beställas. Reservlokal är i våning 9 i stadshuset. 

 

Upplysningstjänst 

Är placerad på fritidsförvaltningen i det lilla sammanträdesrummet. Upplysnings-

tjänstens funktion beskrivs i kriskommunikationsplanen. 

 

Räddningstjänstens stab 

Räddningstjänstens stab vid större olyckor sammanträder i stabsrummet Röda 

hanen på Skomakargatan 35. Avbrottsfri kraft finns. Lokalen är utrustad med 

videokanon, smartboard, videokonferens, data och telefoni. 

 

Förvaltningarna och bolagen 
Förvaltningarnas- och bolagens krisledningsstaber sammanträder i den egna 

verksamhetens lokaler. Avbrottsfri kraft saknas. Reservlokal kan vara våning 9 i 

stadshuset. 

 

  Samband, samverkan och stabsresurser 

Samband 
Kommunens växel ska vid en kris fortsätta i normalläge så länge som 

möjligt. Vid behov drar krisorganisationens upplysningstjänst igång. 

Kommunens mobiltelefoner kan på samma sätt användas för in- och 

utgående kommunikation. Dataförbindelser och tillhörande utrustning kan 

anslutas vid samtliga ovan angivna ledningsplatser. Rakelkommunikation 

finns för den centrala krisledningsstaben och för räddningstjänsten. 
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Samverkan 

Vid kris 

För att kunna lösa en extraordinär händelse bör många samverkande parter 

medverka. Förvaltningarna är kärnan i den kommunala krishanteringen och 

förutsätts ta ett stort ansvar för att händelsen ska bli löst på bästa sätt. De 

kommunala bolagen ska även vara med i arbetet eftersom många strategiska 

tillgångar, till exempel lokaler, transportmedel, el, värme finns där.  

 

Länsstyrelse, landsting och länets kommuner är viktiga samverkansparter vid kriser. 

Även statliga myndigheter som Trafikverket, Swedavia och Försvarsmakten deltar. 

Privata aktörer som näringsliv och frivilligorganisationer kan ingå i planeringen för 

extraordinära händelser, eventuellt genom avtal. 

Övrig samverkan 

Dagligen sker samverkan inom kommunen. Luleå kommun har en Risk- och 

säkerhetsgrupp som deltar i det förebyggande arbetet. I kommunen finns 

också en Samverkansgrupp i säkerhetsfrågor som består av olika 

myndigheter. I länet finns samverkan i BD-säkerhetsgrupp och i specifika 

frågor som till exempel planering för dammbrott i Luleälven. 

 

Övriga stabsresurser 
Kartor, i pappersform såväl som digitalt, kan hämtas ur arkiven samt från 

datorer/servrar på samhällsbyggnadsförvaltningen. Stationär reservkraft 

finns på räddningstjänsten, på stadshuset och på det nya vattenverket. Mobil 

reservkraft med inkopplingsutrustning finns tillgänglig på samhällsbygg-

nadsförvaltningen. 

 

Service och underhåll av teknisk materiel sköts i första hand av kommunens 

egen personal. TV, radio och inspelningsutrustningar finns på lednings-

platserna. 

  

Utbildning, övning och kommunala planer 
 

För att en stab eller ledningsgrupp ska kunna verka på ett effektivt sätt förutsätts att 

den är utbildad och övad. Luleå kommun har haft övningar både för den centrala 

krisledningsstaben och för förvaltningarnas. Även krisledningsnämnden är övad och 

utbildad.  
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Utbildning och övning 
Krisledningsövningar, gärna i samverkan med andra, ska genomföras minst vart 

annat år, både för den centrala staben som för förvaltningar och kommunala bolag. 

Krisledningsstaben har genomgått MSB:s stabsutbildning. 

 

Övningar genomförs med förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupper vart annat 

år och den centrala krisledningsstaben oh krisledningsnämnden övas tillsammans 

med andra kommuner eller myndigheter. Barents Rescue, flyghaveriövningar, 

nödvattenövningar är exempel på gemensam övningsverksamhet. 

 

Kommunala planer 
I kommunen finns en rad olika planer för säkerhet och krisberedskap. De 

flesta antas politiskt under varje mandatperiod. 

 

 Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet enligt lagen 

om skydd mot olyckor (LSO) 2013-2016. 

 Handlingsprogram för räddningstjänst enligt LSO 2013-2016. 

 Planer för extraordinära händelser enligt lagen om extraordinära 

händelser (LEH) 2014-2017. 

 Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) 2015-2018. 

 Krisledningsplan inklusive kriskommunikationsplan 2015-2018. 

 Säkerhetspolicy och säkerhetsstrategi. Ska revideras 2016. 

 Säkerhetsskyddsplan och säkerhetsanalys. Revideras årligen. 

 Oljeskyddsplan 2015-2018. 

 Styrel och prioritering av samhällsviktig verksamhet 2015-2018. 

 

Planerade åtgärder 
 

Nedan följer en beskrivning av de förbyggande åtgärder som ska 

genomföras under mandatperioden 2015-2018. Syftet, ibland via 

administrativa åtgärder, är att reducera eller helt ta bort risker och 

sårbarheter som delvis identifierats i kommunens existerande risk- och 

sårbarhetsanalys.  

 

 Bedriva övning och utbildning i kommunen och i de kommunala 

bolagen. 

 Öva samverkan mellan kommuner, länsstyrelse, landsting och 

berörda myndigheter. 

 Samverkansmöten i Risk- och säkerhetsgrupp, länsgrupper och 

nationella grupper för att utveckla krishanteringsförmågan. 
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 Revidera och utveckla de kommunala planerna inom verksamhets-

områdena risk, säkerhet och krisplanering.. 

 Översyn av kommunens Risk- och säkerhetsavdelning samt 

angränsande verksamheter. 

 Följa upp förvaltningarnas uppdrag i handlingsprogram enligt lag 

om skydd mot olyckor. 

 Implementera klimatfrågorna i kommunens krishanteringsarbete.  

 Ta med frågor kring social oro i handlingsprogram och RSA. 

 Revidera säkerhetspolicyn. 
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LULEÅ KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-11-08 
Göran Gabrielson

Antagande av strategi för Bottenvikens skärgård 
2014 - 2020
Ärendenr 2015/134

Samhällsutvecklingskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skärgårdsstrategin Bottenvikens 
skärgård, 2014-2020, som en gemensam inriktning för samarbetet inom 
Bottenvikens skärgård.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Norrbotten har skickat förslag till reviderad skärgårdsstrategi 
för norra delarna av området Bottenvikens skärgård dvs Haparanda, Kalix, 
Luleå, Piteå och Skellefteå. 

Förslaget till den reviderade skärgårdsstrategin Bottenvikens skärgård åren 
2014-2020 har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från 
kommunsamarbetet Bottenvikens skärgård (Haparanda, Luleå, Piteå och 
Skellefteå), Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Västerbotten, Swedish 
Lapland Visitors Board och Kalix kommun.

Målsättningen med framtagandet av en gemensam strategi är att skapa en 
levande skärgårdsdestination för boende, rörligt friluftsliv och besökare.

Den reviderade strategin för Bottenvikens skärgård är mer övergripande. 
Bottenvikens skärgård beskrivs som en destination indelad södra, mellersta 
och norra delarna.  Skärgårdsstrategin består av tre fokusområden, 
Destinationsutveckling, Färdas & kommunicera samt Bo & Bygga. För 
fokusområdena har tydliga och mätbara målsättningar formulerats. 

Regional samverkan är en nyckelfaktor för tillväxt och utveckling. Luleå 
kommun vill arbeta för att utveckla struktur och arbetsformer för att stimulera 
skärgårdsutveckling, gärna i samverkan med andra i till exempel 
Bottenvikens skärgård. Skärgårdsstrategin är en viktig del i utvecklingen av 
destinationen Bottenvikens skärgård.

I Luleå kommuns översiktsplan finns utvecklingsprinciper för skärgården 
formulerade i programmet Kuststaden Luleå. Översiktsplanen och 
skärgårdsstrategin Bottenvikens skärgård ligger väl i samklang med varann.
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Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-11-08 
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Beslutsunderlag
Bottenvikens skärgård – en del av Swedish Lapland
Tjänsteskrivelse

Anna Lindh Wikblad
Kontorschef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
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Inledning
Samarbetet Bottenvikens skärgård omfattar i dagsläget kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå 
och Haparanda. Samarbetet kan komma att utökas till att omfatta fler kommuner på den svenska 
sidan av Bottenviken. Denna strategi ska fungera som styrdokument för skärgårdsutveckling 
och omfatta åren 2014-2020. Nuvarande strategi är en revidering av den strategi som gällde 
mellan åren 2008-2013, och har tagits fram av en grupp bestående av Skellefteå kommun, Piteå 
kommun, Luleå kommun, Kalix kommun, Haparanda kommun, Region Västerbotten, Länsstyrelsen 
Norrbotten samt Swedish Lapland Visitors Board. Målsättningen med samarbetet i Bottenvi-
kens skärgård är att skapa en levande och exportmogen skärgårdsdestination för befolkning, 
rörligt friluftsliv och besöksnäring. Kommunerna i Bottenvikens skärgård har idag ett etablerat 
samarbete för gemensam skärgårdsutveckling. Skärgård definieras i denna strategi, som öar utan 
fast landförbindelse, delar av det kustnära fastlandet och ”stödjepunkter” utmed kusten som 
t.ex. mindre samhällen. 

Arbetet med skärgårdsstrategin ligger inom ramen för de Regionala utvecklingsstrategierna 
(RUS) i Norrbottens län och Västerbottens län. De Regionala utvecklingsstrategierna utgör 
grunden för allt utvecklingsarbete i länen. De båda länen präglas av en god miljö med höga na-
tur- och kulturvärden, frisk luft och rent vatten. Här finns en stor variation av naturtyper från 
storslagna fjällområden till en fantastisk skärgård. De attraktiva livsmiljöerna ska vidareutvecklas 
så att människor kan och vill bo här samtidigt som området utgör en attraktiv destination för 
besökare. Det finns även en tydlig koppling till de regionala serviceprogrammen (RSP) som 
har som övergripande mål att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka 
var de vill i länen samt erbjudas en god servicenivå utifrån realistiska förutsättningar och inom 
rimliga avstånd. 

Strävan efter en hållbar utveckling utgör grunden för hur Norrbotten och Västerbotten ska 
verka och agera. För att nå framgång måste hållbarhetsperspektivet beaktas i alla sammanhang. 
Särskilt viktigt är att länens unga ska se de möjligheter till sysselsättning och utveckling som 
erbjuds bl.a. inom besöksnäringen. Visionen för den Regionala utvecklingsstrategin (RUS),  
i Norrbottens län är: Norrbotten – för attraktiva livsmiljöer och hållbar tillväxt i Sverige och Europa. 
Visionen för den Regionala utvecklingsstrategin i Västerbotten är; En attraktiv region från kust 
till fjäll. 

Swedish Lapland Visitors Board är en näringslivsstyrd organisation och samverkansplattform 
som företräder besöksnäringen i Norrbottens län samt Skellefteå kommun. Bottenvikens skärgård 
är en viktig destination för besöksnäringens utveckling i Swedish Lapland.

Bottenvikens skärgård är den första tematiska destinationen i Swedish Lapland. Fjällområdet 
och skogslandet är tänkbara kommande tematiska destinationer. Skärgården ska vara en del 
av de tematiska marknadsinsatser som sker på nationell och internationell marknad. Swedish 
Lapland Visitors Board ser stora samverkansmöjligheter inom alla dessa temaområden för 
ökad tillväxt och möjlighet till året-runt-verksamhet för företag verksamma i Bottenvikens 
skärgård. Allt arbete i Bottenvikens skärgård sker i enlighet med Sveriges miljömål. I denna 
strategi berörs framförallt miljömålen Hav i balans och Levande kust och skärgård, Myllrande 
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap samt God bebyggd 
miljö. Även målen Ingen övergödning samt En giftfri miljö berörs i vissa delar. Information om de 
nationella och regionala miljömålen finns på www.miljomal.se
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Områdets förutsättningar
Bottenvikens skärgård är världens nordligaste brackvattenskärgård med ett unikt växt- och 
djurliv. Här mynnar också tre av landets fyra skyddade nationalälvar ut i havet; Torne, Kalix 
och Pite älvar. Tack vare det nordliga läget är sommarnätterna ljusa, vinterns nätter är mörka 
men också ljusa tack vare den reflekterande snön och ofta förekommande norrsken.  

I området som omfattas av strategin finns ett stort antal värdefulla kulturmiljöer, attraktiva 
som besöksmål. Miljöerna utgörs bl.a. av labyrinter, tomtningar, gamla fiskelägen, fyrplatser 
och odlingslandskap. Totalt finns ett 70-tal miljöer, 15 av dessa är riksintressen och 12 ingår 
i fornvårdsprogrammen. Fornvårdsmiljöerna är iordningställda med informationsskyltar, 
spångar och/eller broschyr. Information om vilka de olika utpekade miljöerna är finns på  
www.lansstyrelsen.se/norrbotten och www.lansstyrelsen.se/vasterbotten, under avdelningen samhälls- 
planering och kulturmiljö, samt på Riksantikvariets hemsida www.raa.se. Det aktiva jordbruket 
på flera av öarna har också bidragit till att flera skärgårdsbyar med värdefulla bebyggelsemiljöer 
och kulturarv finns kvar. 

I Bottenvikens skärgård har det bedrivits rationellt skogsbruk på liknande sätt som i inlandet. 
Större delen av kustremsan är slutavverkad någon gång under de senaste 50-60 åren vilket gör 
att skogarna överlag är relativt unga och har låg grad av naturlighet. Majoriteten av de stora 
skogsklädda öarna i Bottenvikens skärgård är också påverkade av trakthyggesbruk och har ofta 
bara kvar en smal remsa barrskog runt strandzonen. Gammelskogar med riktigt höga natur- 
värden finns dock ännu kvar i Bottenvikens skärgård, framförallt på öar inom naturskyddade 
områden. Naturlig skog finns även i de lövrika strandzonerna. Information om olika naturskyddade 
områden finns på www.lansstyrelsen.se/norrbotten och www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.

Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för  
bebyggelse och friluftsliv. En rapport som länsstyrelserna i Sveriges kustlän tagit fram under 
2013 ger en bild av hur påverkade Sveriges stränder är av bebyggelse och vägar inom en zon 
av 100 respektive 300 meter från strandlinjen. Resultaten visar att hela Norrlandskusten, speciellt 
fastlandet, har en hög exploateringsgrad jämfört med många län längre söderut. Kalmar,  
Gotland, Uppsala och Östergötland har alla en lägre exploateringsgrad inom både 100 och 
300 meterszonen än Norrbotten och Västerbottens län.

Bottenviken är en artfattig miljö jämfört med havsområden utanför Östersjön med högre 
salthalt. På grund av de speciella vattenkemiska förhållanden som råder blir dessutom halterna 
av näringsämnen naturligt låga vilket i sin tur leder till en jämförelsevis låg produktion av fisk. 
Skillnaderna i fiskproduktion är emellertid stora mellan innerskärgårdarnas vegetationsrika 
och skyddade grundområden där fiskproduktionen kan vara hög, och ytterskärgårdens mer 
exponerade och fattiga miljöer. De varierande miljöerna medför också att förekomsten av olika 
fiskarter varierar kraftigt i olika delar av skärgården. I innerskärgårdens mer insjölika miljö 
dominerar exempelvis arter som lax, abborre, gädda, mört och id medan arter som sik, harr, 
öring och strömming återfinns i ytterskärgården. Förekomsten av olika intressanta arter till-
sammans med skärgårdens varierande miljöer möjliggör sportfiske med en rad olika metoder och 
inriktning. Under vårvintern har ett antal samebyar sina renhjordar på platser längs kusten 
och på öarna i Bottenvikens skärgård för vårvinterbete.
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Erfarenheter från arbetet med Bottenvikens skärgård 
2008 – 2013
Arbetet med att utveckla destinationen Bottenvikens skärgård och samordna kommunala  
resurser började 2006 genom att kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda 
tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten arbetade fram en gemensam strategi för Botten-
vikens kust- och skärgårdsområde. I arbetet deltog även Region Västerbotten. Strategin har 
varit vägledande för arbetet i Bottenvikens skärgård och är tillika länsstyrelsens skärgårds- 
program. Strategin antogs av respektive kommun 2008 och det praktiska arbetet påbörjades 
2009. Fram till 2012 genomfördes de gemensamma åtgärderna i projektform och från och  
med 2012 sker arbetet med kommunal finansiering.

Det gemensamma arbetet i Bottenvikens skärgård har betytt mycket för utvecklingen i skärgårds- 
området från Skellefteå till Haparanda. Strategin har varit en styrka när det gemensamma arbetet 
har formats och när finansiering sökts för olika åtgärder.

Genom att arbeta tillsammans skapas ett flertal fördelar som t.ex. en starkare destination, sam-
ordningsvinster, synergieffekter och en större marknad för områdets entreprenörer. Det arbete 
som gjorts sedan 2006 både vad gäller infrastruktur och marknadsföring har varit avgörande för 
möjligheten att utveckla Bottenvikens skärgård till en tematisk destination i Swedish Lapland. 

De kommuner som deltar i Bottenvikens skärgårdssamarbetet har alla olika sätt att organisera 
det lokala skärgårdsarbetet. Olikheterna består i exempelvis resurser för drift och underhåll, 
personella resurser samt ansvarsfördelning mellan förvaltningar i kommunen. Det gemensamma 
arbetet i Bottenvikens skärgård behöver ta hänsyn till dessa olikheter. Kommunerna har beslutat 
att använda namnet Bottenvikens skärgård i sitt samarbete.

Genomförda aktiviteter 
Under åren 2008-2013 har Bottenvikens skärgård genomfört många olika typer av utvecklings- 
åtgärder i enlighet med strategin. En av de första åtgärderna i föregående programperiod var 
att skapa en gemensam plattform för information och marknadsföring genom hemsidan  
www.bottenvikensskargard.se. Detta skedde i samarbete med Swedish Lapland Visitors Board 
eftersom Bottenvikens skärgård är en tydlig ”destination i destinationen” och kommunerna 
ansåg att det är viktigt att samarbeta med besöksnäringen. Bottenvikens skärgård blev strax 
därefter den första tematiska destinationen i Swedish Lapland.

Ytterligare exempel på genomförda åtgärder och aktiviteter:

• Ett större infrastrukturprojekt har genomförts där den totala omslutningen har varit  
ca 74 miljoner kronor. Projektet har finansierats av EU:s regionala fond, kommunerna  
och länsstyrelsen. Hamnarna på Pite Rönnskär, Brändöskär, Småskär och Haparanda 
Sandskär har muddrats, farleden genom Trollerisundet har muddrats, stugor för uthyrning 
har byggts på Stor-Räbben, Brändöskär och Getskär, ny kanal vid Bondön har grävts m.m.

• Kontinuerligt samarbete har skett med Leader Mare Boreale, projektet Boundless Bothnian 
Bay, Highland & Islands i Skottland, Skärgårdarnas Riksförbund, m.fl. Samverkan med 
Leader Mare Boreale har skett för att uppnå synergier och undvika dubbelarbete. Denna  
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samverkan har varit en styrka för utvecklingen av området.

• Inventering av anläggningar sker löpande med ambitionen att renoveringar och utveckling 
ska kunna genomföras för bättre kvalitet och att området har en likvärdig standard.

• Interreg-projektet Boundless Bothnian Bay har genomförts som ett samarbete mellan 
Bottenvikens kommuner från Skellefteå på svenska sidan till Karleby på finska sidan. 
Syftet med projektet har varit att öka medvetenheten om Bottenvikens potential genom 
att gemensamt förbättra service och tillgänglighet samt utveckla nya tjänster. I projektet 
har kommuner och myndigheter samarbetat med maritima organisationer, båtklubbar och 
andra intressentgrupper runt hela Bottenviken.

• Inom projektet Boundless Bothnian Bay har initiativ tagits till en Interreg-förstudie vars 
syfte varit att skapa gemensam utveckling kring nationalparkerna Haparanda Sandskär 
och Perämeri i Finland.

• Samarbete och informationsutbyte med andra områden i landet sker kontinuerligt bland 
annat med norra Vänern.

• Ett projekt riktat till entreprenörer inom besöksnäringen samt slöjd och konsthantverk 
har genomförts där syftet var samverkan och framtagning av nya produkter relaterade till 
området

• Initiativ har tagits till två utbildningstillfällen; Skeppare klass 8 och högfartscertifikat. 
Dessa utbildningar har även delfinansierats av Bottenvikens skärgård. Genom utbildning-
arna får deltagarna behörighet att köra båt yrkesmässigt. Syftet med utbildningarna var 
att underlätta för entreprenörer, kommunanställda m.fl. att erhålla rätt kompetens.

• Skyltar med information om Bottenvikens skärgård har placerats ut på strategiska platser. 
Hemsidan www.bottenvikensskargard.se uppdateras kontinuerligt med aktuell information 
och nyheter.

• Bottenvikens skärgård har varit engagerad i Bottenvikens skärgårdsfest, både ekonomiskt 
och med programpunkter. 

• Bottenvikens skärgård har varit länken mellan länsstyrelsen och entreprenörerna när det 
gäller uppdrag att sköta naturreservat. 

• Bottenvikens skärgård har också organiserat informationsmöten i samarbete med  
Transportstyrelsen om den nya lagen om avfallstömning från fritidsbåtar. 

• Samordnaren för Bottenvikens skärgård bevakar kontinuerligt frågor som har koppling till 
arbetet, t.ex. genom att delta i Havs- och Vattenmyndighetens havsplaneringskonferenser.

• Turistbyråerna har informerats och utbildats i skärgårdsfrågor.

• För farleder och skoterleder har kartmaterial tagits fram i syfte att underlätta områdets 
tillgänglighet.

Nya bastuaggregat har monterats i ett stort antal publika bastur från Haparanda till Skellefteå
Förutom de insatser som har gjorts inom ramen för Bottenvikens skärgårdssamarbetet, har 
även andra insatser genomförts med finansiering från landsbygdsprogrammet, t.ex. har man  
i Töre hamn rustat gästhamnen och inseglingsrännan till Germandön har muddrats.
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Nuläge
Från och med 2014 sker samarbetet i Bottenvikens skärgård genom ett avtal kommunerna emellan. 
Samarbetets organisation består av styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Styrgruppen fattar 
beslut om övergripande frågor och arbetsgruppen tillsammans med samordnaren planerar och 
genomför den löpande verksamheten. För det gemensamma arbetet finns kommunal finansiering 
som täcker kostnader för samordnaren och mindre åtgärder. Större åtgärder genomförs genom 
gemensamma projekt.

Vision
En långsiktigt hållbar destination med stor attraktionskraft

En långsiktigt hållbar destination  
med stor attraktionskraft

Målet är att skapa en levande och exportmogen skärgårdsdestination där befolkning,  
rörligt friluftsliv och besöksnäring samspelar  och tar hänsyn till natur- och kulturvärden

Destinationsutveckling

Områdets värden  
& möjligheter 
Nulägesbeskrivning

Färdas & kommunicera

Transporter
ITK & telefoni
Farleder
Turtrafik & hamnar
Enskild trafik
Nulägesbeskrivning

Bo & bygga

Översikts- & detaljplanering
Boende i skärgården
Prövning av ny bebyggelse

M
ål

Fo
ku

so
m

rå
de

n
D

el
om

rå
de

n
Vi

si
on

88



8

Möjligheter Hot

 
Stor utvecklingspotential – populärt med skärgård

Många platser – öar, skär, kust

Infrastruktur – kommunikationer och  
bredband (4G) kan utvecklas ytterligare

Vissa fiskbestånd visar positiv utvecklingstrend och kan  
komma att bli en resurs för fisketuristisk utveckling

Samverkan med andra skärgårdsaktörer

Ökande intresse för regionen från andra länder

Destination för internationella gäster utvecklas 

Boende i skärgården (permanent- samt fritids- 
boende) skapar förutsättningar för service

Utökat bevarande av natur/kulturmiljöer

Samverkan med Finland

Utökade upplevelser inom naturturism

 
En eventuellt försvagad allemansrätt

Underexploatering – överexploatering

Svårigheter att etablera kommunikationer

Utbyggnad av vindkraft 

Miljöpåverkan av industrier

Miljögifter i fisken

Ökad utflyttning – hög medelålder

Bristande hänsyn till kulturmiljöer vid  
ny- och ombyggnader

Avverkning av skogar med höga  
natur- och friluftsvärden

Prisutveckling på drivmedel

Styrkor Svagheter

 
Unika natur - och kulturmiljöer 
Världens nordligaste brackvattenskärgård 
 
Årstidsväxlingar  - ljusa sommarnätter – fruset hav – isvägar 
 
Orörda stränder och attraktiva badvikar 
Relativt orörda och tysta miljöer 
Glest befolkat – gott om plats 
Strandskydd 
Aktivt föreningsliv 
Turbåtsverksamhet

Många gästhamnar och besöksmål 

Övernattningsmöjligheter i skärgården

Samverkan mellan kommuner, organisationer,  
företag och föreningsliv samt nätverk mellan  
hantverkare/entreprenörer

Swedish Lapland Visitors Board  
– en plattform för marknadsföring

Varierande och i vissa fall goda fiskbestånd.  
Vissa fiskarter som är attraktiva för fisketuristisk  
utveckling har låg nyttjandegrad och goda bestånd

Generösa och enkla regler för fritidsfisket

 
Avsaknad av en kommunikationsplan

Natur- och kulturvärden värdesätts och tillvaratas  
inte tillräckligt

Låg medvetenhet om området och dess värden hos 

lokalbefolkning och besökare

Mycket begränsad tillgänglighet till viktiga 

besöksmål

Låg servicegrad i skärgården – servicepunktersaknas/är få

Avsaknad av anvisade platser för byggande

Få entreprenörer

Inre farled i förfall

Brist på turbåtsverksamhet

Få uthyrningsstugor

Olika utvecklingsgrad i kommunerna

Möjligheter att hyra båtar saknas

Obefintlig information om fritidsfiskemöjligheter

Begränsat utbud av paketerade besöksnäringsprodukter

Brist på samordning av resurser, information,  
marknadsföring rörande skärgården, mellan olika aktörer.

SWOT-analys för Bottenvikens skärgård
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Destinationsutveckling   

Målsättning

2020 upplevs Bottenvikens skärgård som ett välkänt och sammanhållet område.

• Marknadsföring av den tematiska destinationen Bottenvikens skärgård sker gemensamt av 
kommunerna, de lokala kustdestinationerna och Swedish LaplandVisitors Board.

2020 har Bottenvikens skärgård ett brett och lättillgängligt utbud av aktiviteter,  
boende, service och transporter.

• 2020 har utbudet av boende för besökare på öar i Bottenvikens skärgård  
ökat med minst 10%*   

• 2020 har utbudet av boende för besökare längs kusten i Bottenvikens skärgård  
ökat med minst 5%* 

• 2020 har utbudet av paket innehållande ex. boende, transport, mat och aktiviteter  
ökat med minst 25%*

2020 levererar Bottenvikens skärgård unika upplevelser som kännetecknas av 
hållbarhet, hög servicegrad och god kvalitet.

• Antalet kvalitets- och hållbarhetscertifierade produkter har fördubblats*.

• Områdets skärgårdsentreprenörer har deltagit i seminarier/utbildningar och  
nätverksträffar kring kvalitetssäkring och produktutveckling, i samverkan med de lokala 
kustdestinationerna och Swedish Lapland Visitors Board

• Upplevelser i Bottenvikens skärgård får höga betyg i gäst/kundundersökningar

I alla investeringar ska långsiktigt hållbara alternativ prioriteras.

Områdets värden och möjligheter
I Bottenvikens natur- och kulturlandskap återfinns mängder av intressanta besöksmål som är 
okända för den breda allmänheten och därmed utgör en potential för friluftsliv och besöksnäring. 
Det faktum att Bottenvikens skärgård är världens nordligaste brackvattenskärgård i kombination 
med värden som norrsken, havsis, unika  arter, spår av landhöjningen och inte minst möjlighet 
till avskildhet skapar goda förutsättningar för besöksnäringen, speciellt det segment som är 
inriktat mot aktiviteter med naturupplevelser.

Skärgården har också betydande kulturvärden som har en potential för produktutveckling 
inom besöksnäringen. Nyttjande av kulturmiljöer behöver ske med försiktighet och hänsyn så 
att miljöerna bevaras. Här finns kulturmiljöer som innehåller maritima minnen/lämningar,  
industri- och sjöfartshistoria, fiskelägen, kust- och skärgårdsbyar med värdefulla bebyggelse-
miljöer och kulturarv i betydelsen traditioner och kunskap. Miljöerna visar på en lång konti-
nuitet för olika näringar i området där fisket varit mest betydande men även jord- och skogs-
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bruk bedrivits och bedrivs fortfarande. En förutsättning för att de äldre odlingslandskapen ska 
finnas kvar och skapa en attraktiv, mångfasetterad miljö i skärgården är att aktiva jordbruk 
har goda förutsättningar att verka där. Betydligt färre personer får idag sin utkomst från fisket 
jämfört med historiska tider. Fiskets betydelse för husbehov och rekreation för ortsbefolkningen 
är emellertid fortsatt stort. Jämfört med andra skärgårdsområden har Bottenviken en mycket 
låg utvecklingsnivå vad gäller fisketuristisk verksamhet. Goda bestånd av arter som gädda och 
abborre tillsammans med en positiv beståndsutveckling för arter som lax, harr, öring och sik 
gör emellertid att det finns en god potential för fisketuristisk utveckling under såväl sommar 
som vintersäsong. 

Bottenvikens skärgård ska vara en attraktiv  destination för besökare och andra  intressenter.  
som söker skärgårdsutbud. Destinationen ska kunna leverera upplevelser och intryck med 
en hög kvalitet. Aktiviteter, upplevelser och specifika platser ska få ta plats och marknadsföras 
tillsammans med ökad kännedom om destinationen. Tillsammans bygger alla dessa delar 
varumärket Bottenvikens skärgård, dess identitet och image, som i sin tur bidrar till att bygga 
varumärket Swedish Lapland.  Utveckling av destinationen Bottenvikens skärgård innebär en 
gemensam satsning på inflyttning, turism och rekreation året runt, i en unik miljö som känne-
tecknas av hållbarhet i allt från aktiviteter till transporter och nybyggnationer. Arbetet med 
att utveckla destinationen Bottenvikens skärgård sker i nära samarbete med Swedish Lapland 
Visitors Board, och målsättningen i denna strategi ligger i linje med den regionala strategin 
för besöksnäringen i Swedish Lapland.

Service och kundbemötande ska genomsyra hela besöksnäringen och arbetet med att utveckla 
service och gott värdskap ska ske i samråd med de lokala destinationer som finns i området 
Bottenvikens skärgård. De turistentreprenörer som verkar i skärgården ska samarbeta och ha 
en hög kvalitetsnivå. 

Skärgården delas in i två delar, där varje del anpassas till det antal besökare som området är 
avsett för. Den inre skärgården kan ta emot relativt stora mängder besökare medan ytterskär-
gården kan ta emot ett mindre antal besökare. 

Den del som ligger på och nära fastlandet, innerskärgården, ska ha anläggningar anpassade till 
större grupper. När det gäller dagsbesökare till platser som Bjuröklubb, Pite Havsbad, Klubb-
viken, Frevisören och Seskarö kan besöksantalet omfatta många tusen personer. Det besöks-
frekventa området i denna del ska tåla en hög belastning av besökare. Detta kan bl. a. göras 
genom spångning,  bryggor och angöringar, väl utvecklad sophantering,väl fungerande trans-
portsystem och möjlighet till handel. Till ytterskärgården hör öarna i det yttersta havsbandet 
dit ett relativt litet antal personer kan färdas samtidigt. Till denna del hör öar som Stor-Räbben, 
Brändöskär, Malören och Sandskär. 

Den för Sverige så unika allemansrätten ger allmänheten rätt att vistas i och nyttja naturen 
för friluftsliv och aktiviteter. Allemansrätten innebär också ett krav på att uppträda ansvars-
fullt gentemot djur, natur och medmänniskor. Allemansrätten kan sammanfattas med orden 
”inte störa, inte förstöra”. Skärgårdens natur är känslig och det är viktigt att människor som 
vistas där tar hänsyn till och vårdar skärgårdsmiljön på ett bra sätt. Genom att formulera 
uppförandekoder som förmedlas till besökare minimeras förhoppningsvis slitaget på naturen. 

91



11

Följande ämnen bör behandlas inom ramen för uppförandekoderna:

Nedskräpning, lämna inget efter dig.
Eldning och grillning
Hundar och hundhållning
Regler för bär, svamp och fridlysta växter
Hänsyn till djur, natur och medmänniskor (inte störa) 
Hänsyn till rennäringen

Marknadsföring av hela skärgårdsområdet mot så väl närturism som nationell och internationell 
besöksnäring, skapar goda förutsättningar och en utvecklande miljö för entreprenörer i och 
kring skärgården i alla de fem nordligaste kustkommunerna. Skärgården ska göras tillgänglig 
för besöksnäringens aktiviteter i ett helårsperspektiv och marknadsföras gemensamt under 
namnet ”Bottenvikens skärgård”. 

Nulägesbeskrivning:  
Destinationsutveckling i Bottenvikens skärgård 

Området Bottenvikens skärgård delas in i södra, mellersta och norra delen där södra delen omfattar 
Skellefteå och Piteå kommuner, mellersta delen omfattar Luleå kommun och norra delen omfattar 
Kalix och Haparanda kommuner. 

Södra delen
I den södra delen av Bottenvikens skärgård finns ett flertal naturreservat. Bjuröklubb på fastlandet 
är ett föredöme vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Här finns även 
konferens- och övernattningsmöjligheter för mindre grupper samt servering.

Stor-Räbbens naturreservat bjuder besökaren på karg och vacker natur och kulturhistoriska sevärd-
heter i form av lämningar efter forntida fiskare och säljägare, labyrinter och fyrbåken som känne-
tecknar ön. På öar finns uthyrningsstugor som drivs i kommunal regi/av föreningar och företag. 
Längs kuststräckan finns ett antal boendealternativ i form av kommersiellt drivna campingar/
hotell. Under sommarens högsäsong bedrivs turbåtstrafik till några av öarna i den södra delen 
av Bottenvikens skärgård. Det finns även möjlighet till taxibåt/beställningstrafik. Vintertid finns 
uppmärkta skoterleder till några öar, och även möjlighet till skotertaxi.

Piteå Ice Arena är en plogad isbana i anslutning till centrum där boende och besökare kan utöva 
aktiviteter som promenader, skridsko-, spark-, och skidåkning. Även i Skellefteå plogas isbana när 
isförhållandet så medger.

I området finns åtskilliga gäst- och naturhamnar för fritidsbåtar (se bilaga 2a-b). Faciliteterna i 
hamnarna varierar i omfattning, i vissa finns TC och grillplats och i andra finns mer utvecklad 
infrastruktur i form av bastu, vindskydd, skyltning, spångade leder etc. 

Ett ökat intresse för kajakpaddling märks och det finns en kajakledsbroschyr för vissa områden 
i skärgården. Ett par företag erbjuder kajakuthyrning samt guidade turer. Fritidsfisket är inte 
kommersialiserat. I den södra delen av Bottenvikens skärgård finns planer på att etablera ett Visitor 
Centre i kustmiljö.
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Mellersta delen
I den mellersta delen av Bottenvikens skärgård är näringslivet diversifierat och de främsta 
näringarna är fiske och besöksnäring. På Hindersön återfinns Sveriges nordligaste skärgårds-
jordbruk. Skogsbruk bedrivs på många öar, både av privata markägare och större skogsbolag.

Turistverksamhet bedrivs både på öarna och längs fastlandskusten. Turistföretagen har  
vanligtvis verksamheten knuten till en fast anläggning och bedriver olika aktiviteter runt  
om i skärgården. Vissa entreprenörer bedriver även verksamhet i norra och södra delen av 
Bottenvikens skärgård. På Junkön samt på Brändöskär finns sommartid konstutställningar att 
besöka. Ett flertal sevärda kulturmiljöer finns också i området, t.ex. Kluntarna som genom 
sina lämningar av äldre fiskelägen visar hur lägena flyttats allt eftersom landhöjningen ändrat 
förhållandena.

Ett tjugotal naturreservat återfinns i den mellersta delen av Bottenvikens skärgård. Här finns 
även ett antal fågelskyddsområden med landstigningsförbud under viss del av året.

Under sommarens högsäsong trafikeras skärgården dagligen av både kommunalt upphandlad 
turbåtstrafik och av privata rederier. Ett tiotal öar nås med turbåtstrafik. Möjlighet till taxi-
båt/beställningstrafik finns. Vintertid plogas kommunala isvägar till några öar samt en isbana 
för friluftsliv och isaktiviteter i direkt anslutning till Luleå centrum.

Övernattningsmöjligheter finns i kommunalt ägda uthyrningsstugor samt privata turist- och 
konferensanläggningar såväl på fastlandet som på öarna. På flertalet öar finns gästhamnar, 
allmänna bryggor, bastu, TC, skyltning, grillplatser och vindskydd (se bilaga 2c). 

Luleå skärgårdsförening, som är en lokal del av Skärgårdarnas Riksförbund, är en aktiv aktör när 
det gäller skärgårdsfrågor. Föreningen driver skärgårdsfrågor gentemot stat och myndigheter.
Det finns planer på att etablera ett Visitor Centre för hela Bottenvikens skärgård i Södra 
Hamnen i Luleå för att skapa intresse för skärgårdsbesök och kunskap om denna unika miljö. 
Visitor Centre för skärgården bör etableras på ett flertal platser längs kusten och kompletteras 
med generell digital information.
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Norra delen
I den norra delen av Bottenvikens skärgård finns en nationalpark bestående av ett 60 kvadrat- 
kilometer stort område som, förutom vattenområden, omfattar ön Haparanda Sandskär samt 
ett antal mindre öar. Naturreservat samt fågelskyddsområden med landstigningsförbud under 
en viss del av året finns på ett flertal platser.  

Bottenvikens nordligaste vattenspegel återfinns där Töreälven mynnar i Törefjärden. Här  
ligger Bottenvikens nordligaste hamn som är ett populärt mål för besökande båtar. Malören  
i ytterskärgården har en rik historia med kulturhistoriskt besöksvärda platser som fyrplatsen 
och skärgårdens ”domkyrka”. Området har ett flertal öar som lämpar sig väl för friluftsaktiviteter.

Under sommarens högsäsong trafikerar turbåtar området i begränsad omfattning, med stopp 
på ett tiotal öar. Möjlighet till taxibåt/beställningstrafik finns. För besökare med egen båt 
finns ett antal naturhamnar och enklare gästhamnar.  Infrastruktur i form av TC, bastu, skylt-
ning, grillplatser och vindskydd finns på vissa av dessa platser. 

Övernattningsmöjligheter finns i dagsläget på sex öar i den norra delen av skärgården, varav 
en ö har vägförbindelse till land. På ett par öar finns konferensmöjligheter för mindre grupper.
Bottenvikens skärgård är mycket känd för produktionen av Kalix Löjrom som är ursprungs-
märkt av EU.

94



14

Färdas & kommunicera 

Målsättning

2020 har Bottenvikens skärgård en infrastruktur som tillgängliggör  
skärgården för olika målgrupper.

• Farleder är väl utprickade och sjökort reviderade med aktuell och korrekt information.

• Vandringsleder är väl markerade, håller god kvalitet och synliggörs 

• Skoterleder är väl markerade, håller god kvalitet och synliggörs 

• Gästhamnar är väl utmärkta och håller en god kvalitet 

• Antalet gästplatser för fritidsbåtar i befintliga hamnar har ökat med 10%*  
(motsvarar ca 100 platser)

• Antalet besöksmål anpassade för personer med funktionsnedsättning har fördubblats*

2020 har de öar som är viktiga för besöksnäring, boende och rekreation  
fungerande turbåtstrafik under sommarhalvåret. 

2020 har de platser som är viktiga för besöksnäring, boende och rekreation,  
tillförlitlig mobiltäckning under såväl högsäsong som lågsäsong.

I alla investeringar ska långsiktigt hållbara alternativ prioriteras.

* Jämfört med 2014 års nivå. Se bilaga 4.

Transporter
De klimatförhållanden som råder i Bottenviken ger vissa problem när det gäller kommunikationer 
i skärgården. Under de så kallade förfallstiderna på hösten och våren då isen varken bär eller 
brister är de bofasta hänvisade till transporter med helikopter, hydrokopter eller svävare. 

Transporterna under denna tid måste säkerställas så att möjligheter ges till dagliga kommuni-
kationer. Goda kommunikationer under förfallstiden är också viktigt för besöksnäringen som  
i dagsläget båse har behov av och potential att förlänga säsongen.

För att på sikt göra skärgården tillgänglig för både lokalbefolkningen och besökare krävs en 
utökad infrastruktur när det gäller kommersiell fartygstrafik. Det krävs också en förbättrad 
infrastruktur i framförallt fasta hamnanläggningar för att större fartyg ska kunna lägga till på 
fler attraktiva platser i skärgården. 

Vintertid behövs ett utvecklat system av markerade leder (avsedda för snöskoter, skidåkning, 
m.m.) på havsisen som knyter samman skärgården. Utveckling av de havsbaserade isbanor för 
skridsko, spark, skidor etc. som idag finns i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix är viktiga för att 
lokalbefolkning och besökare vintertid ska kunna nyttja skärgården på ett tryggt, lättillgängligt 
och säkert sätt.
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ITK och telefoni
En viktig övergripande fråga för ökad attraktivitet i skärgården är säkerheten för de som 
vistas där. En säkrare mobiltäckning i skärgården är därför nödvändig. De öar i inre och yttre 
skärgården, som dels har permanent boende och dels marknadsförs mot besökare bör ha full-
ständig mobiltäckning. En utbyggnad av bredband, eller kompatibel teknik, är viktigt både för 
besökare, lokalt näringsliv och bofast befolkning.

För befolkningen i skärgården måste viktiga samhällsfunktioner följa med i utvecklingen. Även 
skärgårdsbefolkningen ska ha en grundläggande trygghet. Att glesbygdsområdet har längre 
transportsträckor i olika sammanhang måste dock accepteras. Hur räddningstjänsten organiseras 
är av största vikt för befolkning och besökare i skärgården.

Farleder
Farleder behövs för att göra skärgården lättillgänglig för fritidsbåtar och turbåtstrafik. Kortare 
färdvägar för turbåtar och fritidsbåtar innebär minskad bränsleförbrukning och är därför  
viktigt ur ett miljöperspektiv.

I området finns tre olika typer av farleder:

1. Inloppsleder
2. De gamla inomskärsfarlederna
3. Båtsportleder

Inloppsleder är sjöfartens stora farleder in till de kommersiella hamnarna. Dessa farleder sköts 
av Sjöfartsverket. Inomskärslederna sköts av Sjöfartsverket och kommunerna. Kommunerna, 
föreningar, båtklubbar och i vissa fall Sjöfartsverket ansvarar för båtsportlederna. 

Inomskärsfarlederna är till stora delar avrustade och enslinjer underhålls inte. Antalet flytande 
sjömärken är få. Skärgården är relativt grund och delvis svårnavigerad och kräver farleds- 
markeringar och detaljerade sjökort. Längs den gamla inomskärsfarleden skulle det därför vara 
nödvändigt att rusta vissa enstavlor och andra navigationsmärken till nytta för fritidsbåtar. En 
väl utmärkt inomskärsled underlättar navigeringen och ökar säkerheten avsevärt och skulle 
därför bidra till att göra Bottenvikens skärgård mer attraktiv för besökande fritidsbåtar. De  
karaktäristiska Heidenstamsfyrarna återfinns i hela Bottenvikens skärgård. Fyrarna känne-
tecknas av ett järntorn som stagas av rör och är både ett intressant besöksmål och en blick-
punkt för sjöfarten. På Pite Rönnskär finns Sveriges högsta Heidenstamsfyr på 37 meter, 
vilken fortfarande är i bruk.

Det finns ett flertal kommunala båtsportleder och ett flertal utprickade infarter till öar med 
anläggningar. De farleder som sköts av kommunerna går i första hand till öar med bofast 
befolkning och öar med anläggningar för besöksnäring och rekreation samt förbi passager som 
kan vara svårnavigerade. Dessa farleder är avsedda för fritidsbåtar och även passagerarfartyg.

Landhöjningen, som är ca 0,9 cm årligen, gör att farleder, hamnar och vikar grundar upp. 
Detta ställer till problem för sjöfarten och därför måste vissa områden muddras för att det ska 
vara möjligt att bibehålla fartygstrafik. 
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Turtrafik och hamnar
Turtrafik är ett måste för att kunna leva och bo på öar utan fast förbindelse. Turtrafik gör det 
även möjligt för besökare att ta sig ut i skärgården och är därför en mycket viktig faktor för att 
företag inom besöksnäringen ska kunna etableras och utvecklas.

För att kunna öka antalet besökare i skärgården krävs bra kommunikationer, därför är det av 
stor vikt att utöka och utveckla turbåtstrafiken i Bottenvikens skärgård. 

Det är viktigt är att prioritera vilka angöringar/hamnar och farleder som ska underhållas  
och utvecklas och dessa prioriteringar behöver göras i samverkan mellan samtliga kommuner  
i Bottenvikens skärgård. Hamnar och anläggningar som är, eller kan bli, potentiella mål för  
turbåtar och båtturism måste kontinuerligt underhållas och utvecklas.  

Möjligheter att tanka bör också anordnas i de större hamnarna. 

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är i dagsläget mycket begränsad  
i Bottenvikens skärgård. Insatser för att öka tillgängligheten för personer med funktionsned-
sättning skall utredas, planeras och genomföras.   

Enskild trafik
I Norrbottens skärgård är det sedan 2004 förbjudet att köra skoter på de öar som ligger inom 
begränsningslinjen. Det finns dock flera undantag från förbudet. Körning i samband med 
jord- och skogsbruk samt yrkesfiske är tillåtet. Det är även tillåtet att köra till fritids- eller 
permanenta bostäder om man kör närmaste väg mellan strand och stugplats, liksom att färdas 
till öarnas strandområden i samband med rastning. Beslutet finns på länsstyrelsens webbsida 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten  I Västerbottens län gäller terrängkörningslagen.

Vattenskoter får, i Norrbottens län och Västerbottens län bara framföras i allmänna farleder 
och i särskilda områden utpekade av länsstyrelserna. Hamnområden och kommunala fritids-
båtleder hör inte till allmänna farleder. Den som kör vattenskoter är dessutom skyldig att 
anpassa hastighet och färdväg så att människor och djur inte störs i onödan. På länsstyrelsens 
webbsida, www.lansstyrelsen.se/norrbotten och www.lansstyrelsen.se/vasterbotten finns information 
om särskilt utpekade områden för vattenskoter. Reglerna för vattenskoter är under översyn 
och kan komma att förändras.

Nulägesbeskrivning
Området Bottenvikens skärgård delas in i södra, mellersta och norra delen där södra delen 
omfattar Skellefteå och Piteå kommuner, mellersta delen omfattar Luleå kommun och norra 
delen omfattar Kalix och Haparanda kommuner. 

Södra delen
Arbetet med att gräva kanal genom Bondön avslutas i december 2014 och ska vara klar att tas 
i bruk från 2015. Kanalen är viktig för att förverkliga den inre farleden i Piteå-området och för 
utveckling av skärgårdslivet. Kanalen förkortar sträckan från Piteås södra hamn och norrut 
avsevärt och bidrar också till en mer skyddad inre farled. Den sparar också på miljön genom 
att resan blir kortare. 
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Under sommaren 2014 gjordes försök med turbåtstrafik i Skellefteåområdet. Försöket visade 
sig vara lyckat och många visade intresse för turerna.

I Piteåområdet upphandlas kommunal turbåtstrafik varje sommar för fem veckors trafik. 
Dessutom sker kryssningstrafik under samma period med ett större kryssningsfartyg. Det 
finns även taxibåt som subventioneras vid transport till uthyrningsstugor. Ambitionen är att 
utveckla turbåtstrafiken med dagliga turer till de populära öarna i den södra delen av Botten- 
vikens skärgård.

Mobiltäckningen i skärgården varierar men på de flesta håll finns dock täckning. I vissa strate-
giska och välbesökta områden både på land och på öar är täckningen dålig och skapar problem 
för de entreprenörer som verkar i området. 

I den södra delen av Bottenvikens skärgård behöver farleder och hamnar utvecklas, och i 
många fall muddras. Stationer för latrintömning från fritidsbåtar samt övrig service behöver 
installeras på strategiska platser. Enslinjer behöver underhållas och åtgärdas i hela området.

Mellersta delen
Luleås centrumhalvö, vilken är omgärdad av vatten, har stora möjligheter att utveckla en tydligare 
koppling till skärgården. 

Södra hamnplanen utgör en idealisk port mot skärgården och är idag centrum för turbåtstrafiken 
i den mellersta delen av Bottenvikens skärgård. Platsen skulle kunna utvecklas ytterligare med 
aktiviteter, information om skärgården och med en tydligare skärgårdsprägel.

Norra hamnen med sin unika placering i direkt anslutning till centrum har en utvecklings- 
potential. Ett bättre skydd för vindar och vågor skulle bidra till att hamnen kunde utvecklas 
till förmån för båtlivet i stort, med ett större utbud av restaurang- och kryssningsbåtar, samt 
även till att fler fritidsbåtar besöker hamnen.

Väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för fast- och fritidsboende, besökande till 
privata och kommunala anläggningar, turister med flera i skärgården, såväl sommar som vinter. 
Det pågår ett arbete för att utveckla skärgårdstrafiken utifrån bland annat prioriterade öar/
besöksmål, inriktning för kollektivtrafik samt avvägningar mellan helårsperspektiv och turist- 
säsonger.

Behovet av båtplatser är idag mycket stort, och då speciellt i centrumnära lägen. Kommunen 
ska arbeta för att aktivt stödja och i möjligaste mån underlätta för aktörer som vill anlägga 
eller utveckla småbåtshamnar.

Det finns ett behov att ta fram en plan för fler uthyrningsstugor på befintliga och nya platser. 
En ytterligare utveckling av tillgängligheten i denna del av skärgården är önskvärd, för att 
uppnå en bättre koppling till de norra och södra delarna av Bottenviken. Av vikt är även att 
ta fram en plan för befintliga anläggningar och eventuella nya etableringar, även planer för en 
utveckling av besöksmål för mindre sällskap.

Isvägarna ska plogas i den omfattning som sker idag. Öar med bofast befolkning som idag inte  
omfattas av det kommunala isvägssystemet ska inlemmas i detta.
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Norra delen
Skärgården i denna del av Bottenvikens skärgård varierar från de höglänta öarna i väster till 
de låglänta öarna i öster mot finska gränsen. 

I den norra delen av Bottenvikens skärgård finns flera bra hamnar, några av dem med anlägg-
ningar tillgängliga för gästande fritidsbåtar. I vissa fall ansvarar områdets båtklubbar för sköt-
seln av hamnarna. För att utveckla skärgårdens resmål bör avgångsplatser och angörings- 
platser ses över och åtgärdas vid behov. Det gäller parkeringsplatser vid gästhamnar, latrin-
tömning, antal gästplatser, angöringsmöjligheter för turbåtar både vid hamnar och besöksmål. 

Gästhamnar och hamn för turbåtar behöver utvecklas på ett antal platser i den norra delen 
av Bottenvikens skärgård. Ett flertal befintliga gästhamnar och kajer på öar och vid land är i 
behov av upprustning och mindre muddringar på grund av landhöjningen. Enslinjer/märken 
behöver underhållas på ett flertal platser. 

Turtrafik går från Haparanda hamn till nationalparken Haparanda Sandskär under slutet av 
maj till slutet av augusti. Det finns även företag som bedriver beställningstrafik i skärgården. 
Ett litet antal yrkesfiskare erbjuder turister att delta vid fisketurer i skärgården. Det finns en 
ökande efterfrågan på turbåtstrafik. Framtida turtrafik bör finnas längs hela kusten. 

Malören nås med större båt endast vid gynnsamt väder då hamnen är i stort behov av 
muddring och den nyare hamnen ligger oskyddat då endast utsidan av hamnen kan nyttjas. 
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Bo & Bygga  

Målsättning

2020 har alla kommuner i området aktuella översiktsplaner med markanvisningar 
av platser lämpliga för bostadsbebyggelse (permanent och fritidsboende) samt 
turist- eller andra anläggningar som bidrar till utvecklingen av skärgården

2020 finns detaljplaner för de större bebyggelseområdena och anläggningarna 
samt värdefulla kulturmiljöer

• Översikts- och detaljplanerna är väl förankrade och erkända så att utvecklingen bygger på 
hållbarhet, områdenas kvaliteter och skyddsvärden

2020 har servicen i skärgården utvecklats för permanentboende, fritidsboende 
och besökare

I alla investeringar ska långsiktigt hållbara alternativ prioriteras.

 
Översikts- och detaljplanering
Utvecklingen av Bottenvikens skärgård kräver underhåll, utvidgning och nybyggnad av hus 
och anläggningar. Noggranna avvägningar måste göras så att byggnaderna och anläggningarna 
blir attraktiva för att locka investerare, boende och besökande samtidigt som de inte skadar de 
skyddsvärda miljöerna så att attraktionskraften i området försvagas. Placeringen av ny bebyg-
gelse måste därför prövas noga till sin lämplighet, placering och utformning för att bäst stärka 
önskad utveckling i skärgården. För att uppnå större trygghet i skärgården bör fritidsboendet 
och permanentboendet öka så att skärgården är bebodd större del av året. 

För att underlätta skärgårdsutvecklingen bör respektive kommun tydliggöra sin målsättning 
samt på ett konkret sätt i översiktsplanen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av 
den fysiska miljön. Översiktsplanen ger vägledning vid detaljplaneläggning eller inför andra 
beslut om hur mark- och vattenområden skall användas och hur den byggda miljön ska användas, 
bevaras och utvecklas. 

Vissa av kommunerna i Bottenvikens skärgård har i dagsläget aktuella översikts- och detalj- 
planer medan andra kommuner behöver revidera sina planer. Det finns idag ett stort antal  
naturreservat, fågelskyddsområden, fornlämningar och andra kulturmiljöer samt en national- 
park i Bottenvikens skärgård. För att skärgården ska kunna bli en exportmogen attraktiv  
destination och en resurs för utveckling måste dessa miljöer tas tillvara, skyddas och utvecklas 
på ett varsamt sätt.

100



20

Boende i skärgården
Områden för ny bebyggelse bör koncentreras till platser som idag har bebyggelse, t.ex. bör 
en utökning av antalet permanentboende i skärgården i första hand ske i områden som har 
permanentboende. Detta gäller i första hand öarna. Permanentboende befolkning i skärgården 
bidrar både till ett ökat nyttjande av skärgården och en större säkerhet för de som vistas där. 

Byggande av nya fritidshus ska i första hand hänvisas till öar som idag har befintlig bebyggelse 
men nya fritidshus ska även kunna prövas på idag obebyggda öar. På fastlandet bör kustnära om-
råden reserveras för nybyggnation. Kustområdet i Bottenviken ska locka människor att bosätta 
sig här genom att erbjuda attraktivt boende. Det ska göras möjligt för de som äger stugor i 
skärgården att nyttja sina stugor även vintertid, under förutsättning att det kan göras utan att 
byggnadernas kulturhistoriska värden påverkas negativt.

Besökare kan i dagsläget hyra stuga på ett antal öar i Bottenvikens skärgård. Besökarnas efterfrågan 
på skärgårdsboende med hög standard ökar, framförallt från internationella besökare. Kring 
befintliga anläggningar/stugor finns idag ett behov av insatser som t.ex. röjning, komplement-
bebyggelse etc. Uthyrningsstugor och andra anläggningar bör kunna byggas som binäring, 
exempelvis till fisket. Antalet besöksanläggningar och avståndet dem emellan avgör förutsätt-
ningarna för turism och turbåtstrafik. När antalet boende och antalet anläggningar ökar kan 
samordningsvinster uppnås vid byggandet av gemensamma hamnar.

I tillkommande bebyggelse ska miljöns kvaliteter, som t ex kulturmiljövärden, tas tillvara för 
byggnaders utformning och placering. Stor hänsyn måste tas till mark- och vattenområden 
av särskild betydelse för växt- och djurliv samt friluftsliv. Vattenmiljöer som har särskilt höga 
värden längs kusten är våg och vindskyddade avsnörda grunda vikar, mynningsvikar samt 
grunda vikar och sund. Enstaka nya hus och komplementbebyggelse prövas med bygglov, nya 
anläggningar med fler hus detaljplaneläggs. Hela Bottenvikens kust- och skärgårdsområde om-
fattas av riksintressen och  strandskydd, vilket måste prövas.

Utvecklingen i skärgården innebär ett ökat servicebehov. Exempel på detta kan vara kommuni-
kationer, omsorg, IT-telefoni, dagligvaror, drivmedel, betaltjänster och sophantering. 

I bilaga 1 a-d redovisas de platser i Bottenvikens skärgård som har permanentboende, större 
koncentration av fritidsboende samt områden tänkbara för utveckling. 

Prövning av ny bebyggelse 
Detta stycke syftar till att ge en sammanfattande bild av vilka lagar och regler som gäller vid 
prövning av bebyggelse. 

Bestämmelserna i plan och bygglagen syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans  
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. Mark och vattenområden ska användas till det eller de ändamål som områdena är 
mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge och till behoven. Vid byggnation längs 
kusten och ute på öarna krävs ett flertal tillstånd. All ny bebyggelse prövas av kommunerna 
via bygglov och för mer omfattande eller påverkande bebyggelse gäller även att detaljplan 
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måste upprättas. Kommunerna ska i prövningen göra en avvägning mellan de enskilda och 
allmänna intressena.

Strandskydd: För de flesta människor är närheten till vatten av stor betydelse, inte bara vid valet 
av bostad utan också för rekreation och friluftsliv. Strandmiljöerna är även mycket viktiga för 
den biologiska mångfalden. Sedan 1975 gäller ett generellt strandskydd på 100 meter för alla 
stränder, med undantag för vissa områden där länsstyrelsen beslutat om utökat strandskydd på 
upp till 300 meter. 

Inom det strandskyddade område är det bl.a. förbjudet att uppföra nya byggnader. Intresset 
att värna stränderna för friluftslivet och den biologiska mångfalden måste ses i ett långsiktigt 
perspektiv och står ofta i konflikt med exploateringsintressen. Kommunerna kan ge dispens 
från förbuden i strandskyddsbestämmelserna (inom skyddade områden som nämns nedan 
ligger dispensprövningen hos länsstyrelsen) men endast under förutsättning att åtgärden inte 
strider mot strandskyddets syften och att det finns ”särskilda skäl”. Strandskyddet kan även 
upphävas av länsstyrelsen i samband med att en detaljplan upprättas men förutsättningarna är 
då desamma som vid dispensgivning. 7 kap. 18§ miljöbalken. 

Landskapsbildsskydd: En del av kusten och vissa av öarna i skärgården omfattas av gamla för-
ordnanden till skydd för landskapsbilden (f.d. 19 § naturvårdslagen). Inom sådana områden får 
vissa åtgärder, inte vidtas utan länsstyrelsens tillstånd. Sådana åtgärder kan vara t.ex. uppförande 
av nya byggnader, luftledningar, upplag eller kalavverkning. Områdena kan omfattas av ett 
enstaka förbud eller en kombination av dessa.

Riksintressen: Hela skärgården är utpekad som ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 
bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken och omfattas även av bestämmelserna i 4 kap. som bl.a. 
anger att turismens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas. Delar av skärgården har 
dessutom pekats ut som områden av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och 
yrkesfisket (3 kap MB). Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada riksintressena.

Riksintressen för vindbruk är ett planeringsunderlag som möjliggör att de områden som 
har bäst förutsättningar för vindbruk och bästa vindresurserna kan användas till framtida 
vindkraftsetableringar och en effektiv markanvändning. Dessa anspråk på mark- och vatten-
områden har hög status vid en framtida prövning och kan vägas mot andra intressen med ett 
nationellt perspektiv. Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt 
lämpliga för anläggningar för energiproduktion så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Energimyndigheten har till uppgift att lämna uppgifter om riksintresseområden för energi- 
produktion och energidistribution enligt förordningen (1998:896) om hushållning med mark- 
och vattenområden. Sedan år 2000 har Energimyndigheten det specifika uppdraget av regering-
en att ta fram områden på land och till havs med särskilt goda vindförutsättningar vilka ska 
vara av riksintresse för vindbruk. Senast 2013 har riksintressena reviderats och uppdaterat 
material finns att hämta på Energimyndighetens hemsida.

Längs Norrbottens och Västerbottens kust- och skärgårdsområde finns många områden med 
goda förutsättningar för storskalig vindkraft samtidigt som det finns en rad svåra intresse- 
konflikter med bl. a. bebyggelse, natur- och kulturvärden, turism och friluftsliv. I området  
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Bottenvikens skärgård finns 2014 åtta vindkraftsanläggningar/parker, en i Haparanda, två i  
Kalix, två i Piteå och en i Skellefteå. I området finns tre riksintressen för vindbruk.

Skyddade områden: Skärgården längs Bottenviken är i många avseenden unik. Många områden 
är därför skyddade i lag och/eller genom särskilda beslut/förordnanden. Här finns således en  
nationalpark samt ett flertal naturreservat, Natura 2000-områden, fågelskydds-områden, områden 
med biotopskydd samt områden med fornlämningar och kapell. Bestämmelser om vilka åtgärder 
som inte kan tillåtas i dessa områden finns i respektive lag och/eller beslut/förordnande.

För att gamla, byggda kulturmiljöer som t ex fiskelägen ska ha goda förutsättningar att bevaras 
är det viktigt att de används men med hänsyn till de kulturhistoriska värdena gällande exempel-
vis lokalisering och utförande av nya byggnader samt vid renoveringar av befintlig bebyggelse.

Vattenförvaltningen
År 2000 antog EU:s medlemsländer det s.k. ramdirektivet för vatten. Vattendirektivet har sin 
grund i en djup insikt om att Europas invånare måste vårda sitt vatten. Målsättningen i vatten- 
direktivet är att medlemsländernas vatten ska ha god ekologisk status. Den svenska vatten-
förvaltningen är uppbyggd kring fem vattenmyndigheter, varav Bottenvikens vattendistrikt är 
ett. Alla aktörer som på något sätt har med vatten att göra i sin verksamhet måste delta i  
samverkan kring dessa frågor. Ramdirektivet har införlivats i svensk lagstiftning.

Byggande i vatten: allt grävande i vatten, såsom muddring eller anläggande av hamnar är vatten-
verksamhet. En vattenverksamhet är antingen anmälnings- eller tillståndspliktig. En anmälan 
görs till länsstyrelsen och ett tillstånd prövas av miljödomstolen. Muddringar kan innebära 
stora ingrepp i naturmiljön och de motstående intressena måste vägas mot varandra vid till-
ståndsprövning. Inför muddring krävs även samråd rörande behovet av arkeologiska insatser 
eftersom äldre maritima fornlämningar är lagskyddade.

Nuläge
Bilaga 1 a-d ger en översikt över befintligt boende och turistanläggningar/besöksboende i området 
Bottenvikens skärgård, samt även vilka platser som är tänkbara för utbyggnad enligt befintliga 
översiktsplaner. Bilaga 2 a-d visar områdets service i form av farleder, skoterleder, gästhamnar, 
bränsle och toatömningsstationer för fritidsbåtar.

Södra delen
Skellefteå kommun har idag en kommuntäckande översiktsplan från 1991 med tillhörande för-
djupningar över kusten, från 2010 samt Skelleftehamn från 2011.

Piteå kommun har idag en översiktsplan från 2001 indelad i tre områden, stadsbygd, landsbygd 
och skärgård. Den nya översiktsplanen som beräknas vara klar 2016 ska sammanföra dessa om-
råden till ett. 

Mellersta delen
Luleå kommuns nya översiktsplan består av riktningar och sex övergripande program, vilka 
antogs av kommunfullmäktige i maj 2013. För utveckling av stadsdelar, byar och vattenområden 
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finns områdesrekommendationer. Kommunen har även ett tillägg till översiktsplanen för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen. 

Norra delen 
Kommuntäckande översiktsplan för Kalix kommun har antagits 2009. Till översiktsplanen finns 
fördjupningar över centrala Kalix samt Töre.

Haparanda kommun har sedan 2013 en aktuell översiktsplan med fördjupningar för byarna  
utmed kusten samt utpekade LIS-områden. 
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Bilaga 1 Boende och turistanläggningar i Bottenvikens 
skärgård samt platser tänkbara för utbyggnad

Bilaga 1 a) Södra delen 1     
Bilaga 1 b) Södra delen 2     
Bilaga 1 c) Mellersta delen     
Bilaga 1 d) Norra delen     
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1 a) 
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1 b) 
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1 c) 
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1 d) 
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Bilaga 2 Service för besökare i Bottenvikens skärgård

Bilaga 2 a) Södra delen 1     
Bilaga 2 b) Södra delen 2     
Bilaga 2 c) Mellersta delen     
Bilaga 2 d) Norra delen     
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2 a) 

111



31

2 b) 
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2 c) 
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2 d) 
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Bilaga 3 Övergripande åtgärder i Bottenvikens skärgård 

Vad?      Vem?      När? 

Övergripande

Strategin – remiss och   Resp. kommun    Juni 2015
beslut i resp. kommun

EU-projekt skärgård steg 2  Bottenvikens skärgårds (BVS)  2015-2019
     arbetsgrupp och styrgrupp
   
Destinationsutveckling

Gemensamma marknads-  BVS arbetsgrupp &    Löpande
föringsåtgärder    samordnare i samarbete
     med Swedish Lapland
     Visitors Board och lokala  
     kustdestinationer

Gemensam utbildning av   BVS arbetsgrupp &   Årligen
skärgårdsguider samt   samordnare
guidebemanning i skärgården 
under sommaren

Skapa förutsättningar för  
utveckling av nya produkter  
och tjänster relaterade till  
skärgården
 

Verka för att fler paket bestående av      Löpande
transport, kost, logi och aktiviteter 
i skärgården skapas.

Aktivt arbeta med kvalitetssäkring av       Löpande
anläggningar, produkter och paket i 
Bottenvikens skärgård

Utveckla befintliga eller   Respektive kommun i    2020
skapa nya Visitor Centre  samarbete med 
i skärgården     Bottenvikens skärgård och
     Swedish Lapland Visitors board

BVS arbetsgrupp & sam-
ordnare i samarbete med  
entreprenörer, lokala kust-
destinationer och Swedish 
Lapland Visitors Board

 

Löpande

 

BVS arbetsgrupp & samordnare 
i samarbete med entreprenörer, 
lokala kustdestinationer och 
Swedish Lapland Visitors Board

BVS arbetsgrupp & samordnare 
i samarbete med entreprenörer, 
lokala kustdestinationer och 
Swedish Lapland Visitors Board
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Vad?      Vem?      När?  
 
Färdas & kommunicera

Upprustning av den inre farleden       2015-2019
med tydliga enstavlor och andra  
navigationsmärken Aktivt arbeta  
för säkra och väl utmärkta farleder  
generellt  

Tillgängliggöra och synliggöra        Löpande
befintliga vandringsleder i   
Bottenvikens skärgård

Aktivt arbeta för att öka        Löpande 
antalet gästplatser för besökande 
fritidsbåtar

Aktivt arbeta för att   BVS arbetsgrupp &   Löpande
strategiska platser i    samordnare
Bottenvikens skärgård ska 
kunna nås med turtrafik

Aktivt arbeta för att öka        Löpande 
tillgängligheten till skärgården   
för personer med funktionsnedsättning

Verka för att de platser som är viktiga BVS arbetsgrupp &   Löpande
för boende, besöksnäring och   samordnare
rekreation har mobiltäckning

BVS arbetsgrupp &  
samordnare

BVS arbetsgrupp &  
samordnare i samarbete med 
lokala kustdestinationer och 
Swedish Lapland Visitors Board

BVS arbetsgrupp &  
samordnare

BVS arbetsgrupp &  
samordnare
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Vad?      Vem?      När? 

Bo & bygga

Aktivt arbeta för att    Respektive kommun   Senast 2020 
översikts- och detaljplaner som  
anvisar platser för fast bebyggelse, 
fritidsboende samt turistanläggningar, 
tas fram och hålls uppdaterade

Aktivt arbeta för att servicen  BVS arbetsgrupp &   Löpande
i Bottenvikens skärgård ska  samordnare
utvecklas till gagn för boende,
besökare och näringsliv.
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Bilaga 4  Utbud i Bottenvikens skärgård år 2014  
- underlag till målsättning 2020.     
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Bilaga 5  Strategirevideringsgruppens sammansättning
Revideringen av  Bottenvikens skärgårds strategi har pågått under 2014-2015.  
Strategirevideringsgruppen har haft följande sammansättning: 

Ulrika Rönnlund, Skellefteå kommun 

Jenny Axelsson, Piteå kommun 

Per Hägglund, Luleå kommun 

Ann-Mari Andersson, Kalix kommun 

Göran Wigren, Haparanda kommun 

Tina Nilsson, Bottenvikens skärgård 

Erica Mattsson, Swedish Lapland Visitors Board 

Göran Wallin, Swedish Lapland Visitors Board, adj. 

Gunilla Havnesköld, Länsstyrelsen Norrbotten 

Ann-Christin Burman, Länsstyrelsen Norrbotten 

Camilla Carlsson, Länsstyrelsen Norrbotten 

Joakim Lundbäck/ Mats Sjöberg, Länsstyrelsen Norrbotten 

Kairi Pääsuke, Länsstyrelsen Norrbotten 

Roger Ylinenpää, Länsstyrelsen Norrbotten 

Hans-Erik Forsell, Region Västerbotten
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (4)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Samhällsutvecklingskontoret 2015-11-09

 
2015/1471-20

Anna Lindh Wikblad

Inriktningsbeslut för prioritering av utbyggnadsordning 
för bostäder och arbetsplatser 
Ärendenr 2015/1471-20

Kommunledningsförvaltningen /samhällsutvecklingskontorets 
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Huvudsaklig utbyggnadsordning för bostäder och arbetsplatser är i 

nämnd ordning
a)   Luleå centrum, Hällbacken, Kronan, Bensbyn, Dalbo 
b) Östra stranden
c)   Munkeberg Strand, Skutviken, Porsön, Björkskatan
d) Hertsöheden samt Hertsöfältet

2. Som förutsättning för föregående punkt stärka stadsbygdens 
vattenförsörjning långsiktigt genom att inleda utredning för Östra länken 
4E.

Sammanfattning av ärendet
Översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i maj 2013 anger 
områden där Luleå skall växa och förtätas i en prioriteringsordning med olika 
zonindelningar beroende på ändamål för bostäder, verksamheter och störande 
verksamheter. Detta ärende syftar till att precisera och justera de satsningar 
som krävs för att genomföra intentionerna i prioriteringsordningen samt 
belysa de konsekvenser som beslutet medför.

I syfte att öka och effektivisera förtätningen inom stadsbygden föreslås 
utbyggnad av VA-kapacitet för Hertsöheden och Hertsöfältet innan 
resterande delar av Björsbyn samt Rutvik genomförs.

Konsekvensen av den föreslagna prioriteringsordningen är att Rutvik, 
Sunderbyn, Gammelstad, del av Björsbyn och Sörbyarna inte kommer 
omfattas av större kommunala investeringar i vatten och avlopp under de 
kommande 10 åren.

Fastlagd prioriteringsordning inarbetas i kommande revidering av 
översiktsplanen. 

Beskrivning av ärendet
Översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i maj 2013 anger 
områden där Luleå skall växa och förtätas i en prioriteringsordning med olika 
zonindelningar beroende på ändamål för bostäder, verksamheter och störande 
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Anna Lindh Wikblad

verksamheter. Detta ärende syftar till att precisera och justera de satsningar 
som krävs för att genomföra intentionerna i prioriteringsordningen samt 
belysa de konsekvenser som beslutet medför.

Av det föreslagna inriktningsbeslutet kan målet om mer stad på samma yta 
genomföras mer effektivt genom att bättre nyttja de mervärden som de 
kommande investeringarna i vatten- och avloppsnätet ger.   

Syftet är att klargöra prioriteringsordning gällande utbyggnad av bostäder 
och arbetsplatser för att uppfylla översiktsplanens intentioner och nå målet för 
10 000 nya lulebor. Med prioriteringsordningen skapas möjligheter för minst 
5000 bostäder under de närmaste 10 åren.

Hällbacken, Kronan, Bensbyn, Dalbo  - förtätningszon 1 och 2
I dagsläget finns kapacitet för vatten- och avloppsanslutningar inom centrum, 
på Hällbacken, i Bensbyn, Råneå, på Svartöberget och i Dalbo. I vissa norrbyar 
utöver dessa finns också möjlighet till anslutning till kommunalt vatten- och 
avlopp. Med befintlig kapacitet finns alltså möjlighet till förtätning med 
flerbostadshus i centrum, småhusbebyggelse på Hällbacken, i Dalbo och 
Bensbyn, flerbostadshus och småhus i Råneå, men även med arbetsplatser i 
Dalbo och i Råneå. 

Under 2016 kommer Östra länken etapp 4A och B vara färdigställd vilket ger 
utökade möjligheter i form av vatten- och avloppskapacitet inom Malmudden, 
delar av Skurholmen, Kronandalen, del av Lulsundet samt del av Bergviken. 
Inom Kronandalen planeras för ca 2 500 nya bostäder i huvudsak som 
flerbostadshus. Utrymme för arbetsplatser kommer också att tillskapas i 
Kronandalen. 

Östra stranden – nytt område för bostäder och arbetsplatser
Östra stranden är en möjlighet till förtätning i centrum i samband med 
byggandet av nytt resecentrum, men VA-frågorna måste tas omhand i en 
separat utredning. Flertalet komplicerade frågor behöver lösas innan 
anslutning kan ske till kommunalt nät. 

Kallkällan, Mjölkudden, Munkebergsstrand, del av Notviken och 
Skutviken med flera - zon 3 för förtätning
När Östra länken 4C är färdigbyggd, cirka år 2019, kommer ytterligare VA-
kapacitet även att finnas inom Kallkällan, Mjölkudden, Munkeberg Strand, del 
av Notviken och Skutviken. Det kommer också att öka möjligheterna på 
Björkskatan, Porsön, Luleå sciencepark och inom delar av Björsbyn. Detta kan 
ge möjlighet till minst 500 nya bostäder i flerfamiljshus, därtill också nya 
studentbostäder kring Campus. Viss förtätning av arbetsplatser kan bli 
aktuellt inom Skutviken.
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Östra länken 4 E syftar till att trygga tillgången på dricksvatten oberoende av 
befolkningsökning, men ger också VA-kapacitetsökning för resterande delar 
av Mjölkudden, Notviken samt Storheden. Från att beslut fattas att inleda 
utredning och fortsatt projektering av Östra länken 4E så är 
genomförandetiden cirka 5 år. Utredningen ska redovisa flera olika 
sträckningar och scenarier eftersom konflikterna med redan bebyggd mark 
och höga sociala och ekologiska värden är stora. 

Hertsöheden och Hertsöfältet - zon 4 för förtätning
Förtätningszon 4 i översiktsplanen innefattar Porsön, Björkskatan, Björsbyn 
och Rutvik. De investeringar som genomförs inom zon 3 skapar även vissa 
förutsättningar för förtätning i Porsön, Björkskatan och delar av Björsbyn. 
Bostadsområdet Hertsöheden bedöms kunna ge ca 1000 nya bostäder, men 
även utrymme för arbetsplatser. Kring Hertsöfältet kan stora 
arbetsplatsområden skapas. Hertsöledningen skulle därtill medge förtätning i 
Bredviken, Lerbäcken, Örnäset och övriga Hertsön (undantaget 
Hertsölandet/Lövskär). I syfte att öka och effektivisera förtätningen inom 
stadsbygden föreslås utbyggnad av VA-kapacitet för Hertsöheden och 
Hertsöfältet innan resterande delar av Björsbyn samt Rutvik genomförs. 

Konsekvenser för övriga delar av kommunen
Konsekvensen av den föreslagna prioriteringsordningen är att Rutvik, 
Sunderbyn, Gammelstad, del av Björsbyn och Sörbyarna inte kommer 
omfattas av större kommunala investeringar i vatten och avlopp under de 
kommande 10 åren. Endast löpande underhåll kommer att ske. Utanför 
verksamhetsområdet för vatten och spill, i områden där VA-kapacitet saknas, 
kan under denna period inte några ytterligare anslutningar göras. 

Enskilda vatten- och avloppsanläggningar för ett eller flera hushåll kan ge 
möjlighet att åstadkomma ny bebyggelse i dessa områden. Det innebär att den 
enskilda fastighetsägaren, alternativt samfälligheten, ansvarar för anläggande, 
drift och underhåll av de enskilda vatten- och avloppsanläggningarna.  

Avloppsanläggningarnas utformning och placering prövas enligt miljöbalken. 
Bedömning kring lämpliga bebyggelseområden prövas därefter på sedvanligt 
sätt genom förhandsbesked, bygglov och i detaljplaner enligt Plan- och 
bygglagen.

Övriga konsekvenser
När befolkningsökningen i stadsbygden överstiger 10 000 personer behöver 
ytterligare VA-investeringar vara genomförda i stråket mellan Skurholmen 
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och Uddebo avloppsreningsverk. Genomförandetid från startbeslut är cirka 5 
år.

Säkerställande av framtida kapacitet och behov för Uddebo 
avloppsreningsverk behöver utredas vidare. 

Klimatförändringen bedöms leda till ökning av kraftiga regn och 
översvämningar vilket i framtiden ger ändrade förutsättningar vid planering 
av ledningsnät och enskilda anläggningar för vatten och avlopp.

Detta ärende har samordnats mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och 
byggnadsförvaltningen och Samhällsutvecklingskontoret. 

Beslutsunderlag
 Illustration av utbyggnadsordning i gällande översiktsplan.
 Kartor som illustrerar tillkommande VA-stråk

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen, avd Stadsplanering, avd Vatten och avlopp
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret

125



LULEÅ KOMMUN  BILAGA 1 (1)

 

Översiktsbild av etapper för VA-utbyggnad.
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2015/1382-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om anslag till 
Exiled Dance Crew
Ärendenr 2015/1382-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. anslå 225 tkr till Exiled Dance Crew för perioden 2015-10-01 – 2016-10-
01,

2. medel anslås från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser,
3. som villkor för beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för 

projektfinansiering samt att Luleå kommun får använda 
representanter från Exiled Dance Crew i marknadsföringsinsatser,

4. Exiled Dance Crew ska under projektperioden vara ambassadörer och 
samverka med utvecklingskontoret vid olika arrangemang.

Sammanfattning av ärendet
Exiled Dance Crew ansöker om 300 tkr till finansiering av deras 
dansverksamhet i Luleå under perioden 2015-10-01 – 2016-10-01. Föreningen 
har idag 250 medlemmar och organiserar kurser till barn, ungdom och vuxna. 
Föreningen arrangerar även dansshower, workshops, dansevenemang och 
samarbetar med skolor.

Tillväxtkontoret menar att föreningen har stor betydelse för dans- och 
ungdomskulturen i Luleå och föreslår att 225 tkr anslås till föreningen. Luleå 
kommun anslog år 2012 675 tkr för treårsperioden oktober 2012 - oktober 
2015. Medel anvisades från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Beslutsunderlag
 Ansökan om anslag till Exiled Dance Crew (bilaga)

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Exiled Dance Crew
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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Projektansökan anslag till Exiled dance crew

Projekt tid 
1 oktober 2015 - 1 oktober 2016.

Projektorganisation 
802437-3618 (Ideell förening)

Ansvarig 
Jouni Vesa
Yrkesgatan 3
974 34 Luleå
Mobil: 073-970 44 47 
Mail: jounivesa@hotmail.com

Bakgrund
Exiled Dance Crew är en street- och breakdancegrupp med säte i Luleå, Norrbotten.
Dansgruppen bildades 2003 och har under åren som gått producerat dansshower, workshops och 
dansevenemang runt om i Norrbotten. 2007 blev Exiled Dance Crew en ideell dansförening och 
anslöt sig till Riksidrottsförbundet. 2008 startade föreningen kursverksamhet för barn, ungdom och 
vuxna. I dag har föreningen ca 250 dansande medlemmar.

Vår verksamhet
Vår verksamhet har i föreningens namn bestått i att sprida dans genom shower, föreställningar, 
workshops och genom att delta i tävlingar. Vår verksamhet innefattar undervisning i form av 
kontinuerliga danskurser för barn, ungdomar och vuxna. Detta är ett steg i att stärka dans- och 
ungdomskulturen i Luleå och Norrbotten.

Samarbeten
Vi har under årens lopp haft ett samarbeten med en rad olika skolor i Luleå kommun bl a:
•  Bergviksskolan, dansundervisning för skolans elever inom idrottscampus, 2008-2010.
•  Nya Läroverket, dansundervisning inom ramen för friskolans profil, klubbverksamhet och
   på art & science, 2007-2010.
•  Porsöskolan, dansundervisning på elevens val, 2010.
•  Välkomsten, dansundervisning, våren 2011.
•  Bergsskolan, skapaprojekt, hösten/våren 2011/2012.
•  Hertsöskolan, dansundervisning, våren 2010 och 2011.
• Skapande skola via Kulturskolan i Luleå.

Dansföreningen Exiled och Dans i Nord erbjuder ett ”danspaket” till skolor i Norrbotten.
Dansföreställningen ”Totte möter dansen”, hade en turné under hösten 2009, med föreställningar i 
bla Piteå, Norrfjärden.

I ett samarbete med Fritid i norr, dansade vi 2009, ”Pengarna eller livet”, på kommunens
fritidsgårdar.

”Hiphopensdagar” i samarbete med kommunens inomhusfestival, Minus 30, 2010, 2011 och 
kommande 2012.

”Boys can Boogie too”, en dansföreställning för barn och ungdom. Ett projekt med stöd av Dans i
Nord och Norrbottens läns landsting. Cirka 40 föreställningar totalt i Norr- och Västerbotten.

”Boxx 305”, en dansföreställning för barn och ungdomar. Ett dansprojekt som turnerat Norrbotten 
2014/15. I samband med detta så har vi gjort kulturveckor med dansundervisning.
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Föreningens elevföreställningar
Samtliga föreställningar har satts upp på Kulturens hus, stora scen med en snittpublik på 600
personer. Alla föreningens elever från 6 år till vuxen har deltagit vid elevföreställningarna.
Julklappsshow, 2008
Numbers of Hiphop, 2009
Exiled önskar God Jul, 2009
Lulecity twentyten, 2010
Mr Stingys jul, 2010
Det stora rymdäventyret, 2011
Evolutionen, 2011
Pix ´n groove, 2012
Exiled news, 2012
Harry potter, 2013
Diddley donkas godis fabrik, 2013
Street king, 2014
Julklappen som försvann 2014 
Back to the roots, 2015

Utmärkelser
Exiled Dance Crew var de första mottagarna av Norrbottens-Kurirens Cyranopris, ett
ungdomskulturpris som instiftades i samband med invigningen av Kulturens hus i Luleå, 2008.
Juryn, som bestod av chefredaktör Sture Bergman, kulturredaktör Marianne Söderberg och
kulturchef Åke Broström, hade följande motivering till sitt val:

Exiled Dance Crew har förnyat och förstärkt Norrbottens dansscen med ett engagemang
som inte bara når ut till danspubliken, utan också till många intresserade ungdomar. Det
handlar om samtida puls, men också om ett traditionellt folkbildningsarbete med starka
rötter. Exiled Dance Crew förmedlar dansglädje till många, oavsett ålder, och är värdiga
mottagare av det allra första Cyranopriset.

Exiled Dance Crew vinnare av Norrmejeriers stipendium 2009
”Det blev dansgruppen Exiled Dance Crew från Norrbotten tillsammans med musikern Frida 
Selander från Västerbotten som stod som segrare när allmänheten röstade fram de vinnande 
bidragen. Stipendierna som delades ut av Landshövdingen i Norrbotten, Per-Ola Eriksson, är på 
25 000 kronor vardera och tilldelas personer eller projekt som bidragit till något gott för Norrland. 
Totalt tävlade i år 78 inskickade bidrag om de två stipendierna.Totalt tävlade i år 78 inskickade 
bidrag om de två stipendierna.”
Text från Norrmejeriers hemsida, 2009.

Juryns motivering:
”Missionen är att sprida glädje och inspirera till en aktiv fritid, och på bara några år har ett
danskollektiv i exil lyckats engagera och uppmuntra barn, ungdomar och vuxna, att följa
”beats” med sköna ”moves”. Med shower, tävlingar, workshops och kurser har Exiled
Dance Crew stärkt dans- och ungdomskulturen i Luleå och visat framfötterna, både på den
nationella och internationella hiphop-scenen.”

Exiled Dance Crew får Luleå kommuns kulturstipendium 2010
I kulturnämndens sammanträdesprotokoll 2010-04-27 står följande motivering.
Exiled Dance Crew har sedan starten för några år sedan berikat dansscenen i Luleå
genom att sprida dans genom kurser, uppvisningar, tävlingar, nyskapande föreställningar
och workshops. Med starka och duktiga profiler i föreningen har Exiled förnyat och förstärkt
Luleås kulturscen och nått en stor publik. Genom sitt inspirerande sätt att arbeta skapar
gruppen ett engagemang för dans och ungdomskultur som gör dem till starka förebilder i
Luleås kulturliv.
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Exileds Jouni Vesa blir tilldelad Rubus Arcticus 2014 , Landstingets Kulturstipendium för "sitt 
brinnande engagemang i kombination med pedagogisk kunskap och förståelse för dansens 
gränslösa kraft berört och inspirerat mängder av av unga människor till att ta sina första danssteg. 
Oavsett publikens ålder eller bakgrund strävar han alltid att nå ut med sin dans till alla och bidrar 
därmed kraftfullt till utvecklingen av länets dans- och kulturliv "

Föreställningar/shower och workshops med showgruppen Exiled Dance Crew
Dansköttarveckan (Dansläger för barn och ungdomar), 2013/15.
Musikens makt, 2015.
Föreställningen ”Boxx 305” 2014/15. 
Föreställningen ”Boys can boogie too” 2011/13.
Luleå hamnfestival 2012/15. 
Pride festivalen, 2012/14.
”Natt på museet”, dansföreställning, Luleå energi, Kulturens hus, 2011.
Hiphopens dagar i samband med Minus 30 festivalen, show, workshops, Luleå 2010 och 2011.
Invigningen av Musikens makt, show, Luleå 2010 samt 2012.
Dans i novembermörkret, Skellefteå, show och workshops 2009-2010.
Boden Alive, show, 2009.
”Danskonsert”, Exiled och Movits i en unik dans- och musikföreställning, Kulturens hus, Luleå 16 
april 2008.
Danskväll på Kulturens hus, show och tävling, 5 april 2007.
Kulturnatten, show, Luleå 2008-2011
Luleå kalaset, show och workshops, 2007-2009 och 2012.
Föreställningen ”Freakshow” vid en rad olika evenemang i Luleå, bl a invigningen av Kulturens 
hus, Plannja
baskets 30-års jubileum, våren och sommaren 2007.
Kiruna festivalen, show och workshops, 2007.
”Rädda jorden” festivalen, show, 2007.
IOGT - NTO´s jubileumsfest, show, 2007.
Orter vi varit och arbetat i; Vuollerim, Junosuando, Arjeplog, Boden, Haparanda,
Gällivare, Byske, Kiruna, Arvika, Jokkmokk, Arvidsjaur, Råneå, Stockholm, Skellefteå och Kalix.

Tävlingar vi deltagit i
IBE, solotävling, Heerlen, Holland, 2015.
Flow mo Ani, 1vs1, Helsingfors, Finland, 2015 
Battle 3vs3, Oulu, Finland, 2015.
Svenska mästerskapen (lag och solo) i breaking 2013.
Streetstar 2012/13.
Stay Fresh Jam, solotävling (semifinal), Tyskland 2011.
IBE, solotävling, Heerlen, Holland, 2010.
Battle box, Haparanda 2009.
Jam Master Jam, 2 vs 2 tävling, Umeå, (vinnare Exiled), 2009.
Heat 08, 2 vs 2 tävling, Stockholm, 2008.
Circle Prins Scandinavia 2008, 2 vs 2 tävling, Helsingfors, sommaren 2008.
“UK Championships Scandinavia“, solotävling, Helsingfors, sommaren 2008.
“Breakdance SM ” (Exiled crew kom på delade 3:e plats) 2007.
“Pump up the Jam”, Piteå, hösten 2007.
“Out 2 burn 08“, 2 vs 2 tävling (Exiled i semifinal) Stockholm, våren 2007.
”Poets of the floor”, Gävle 2007.
”Circle Prince Skandinavien”, 2 vs 2 tävling, Stockholm, sommaren 2007.
“Hardcore Citygames”, Norrlands Allstars, april 2007.
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Syfte
Föreningen har för avsikt att vara kvar i sin lokal på Köpmangatan 48 i Luleå i ett år till. Vilket 
innebär ökade kostnader för föreningen. Föreningen söker ett anslag på 300.000 kr per år under 1 
års tid för utveckla och bredda verksamheten ytterligare samt att leta nya lokaler. 
Vi ser oss som goda ambassadörer för Luleå och vill tillsammans med Luleå kommun hitta ett bra 
samarbete för att skapa ytterligare en kulturell mötesplats för barn, unga och vuxna.  

Mål/målgrupp
Främja dans- och ungdomskulturen i Norrbotten.
Inspirera barn och ungdomar till en ökad fysisk aktivitet genom dansen.
Bedriva kontinuerlig kursverksamhet och workshops/helgkurser i dans.
Skapa en fungerande och utvecklande dansförening för framtiden.
Arrangera dansläger i olika kommuner.
Producera dansföreställningar och turnera på ex skolor.
Erbjuda ”dans-i-skola” verksamhet.

Det är cirka 260 dansade ungdomar i åldrarna 5 år och uppåt. Det är 16 grupper som är ålders 
delat. 
  
Resultat
Vara med att bidra till att stärka Luleås attraktivitet. Att bli en ny mötesplats för dans intresserade i 
Luleå och Norrbotten. Utveckla våra mål. De tävlande dansarna kommer på sina kläder 
marknadsföra Luleå.   

Kostnader
Totalkostnad 300.000 kr under ett års tid. Detta från 1 oktober 2015 till 1 oktober 2016.

2015-09-07
Jouni Vesa 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-11-11

 
2015/1487-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontoret ansöker om medel för att kommunicera 
Luleå - Årets tillväxtkommun
Ärendenr 2015/1487-14

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 165 tkr till kommunikation 
av Luleå – Årets tillväxtkommun. Medel anvisas från anslaget för EU-
medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtkontoret ansöker om 165 tkr för att kommunicera Luleå – Årets 
tillväxtkommun.

Luleå kommun har tilldelats priset Årets tillväxtkommun. Detta innebär 
möjligheter att kommunicera den positiva utvecklingen i kommunen och de 
goda förutsättningarna för arbete och företagande.

Eftersom denna möjlighet inte har kunnat tas med i planeringen för 
marknadsföringsbudgeten behövs ett tillskott av medel för att fullt ut kunna 
ta till vara på detta tillfälle.

Följande aktiviteter har inte kunnat rymmas inom befintlig 
marknadsföringsbudget:
Digital spridning 15 000 kr
Klippning av tillväxtfilm 10 000 kr
Nationell bearbetning och visuell bearbetning 15 000 kr
Idé och projektledning 30 000 kr
Aktiviteter på Luleå Airport (bakgrundsvägg, eventpersonal, 
fotograf/filmare, film segerintervjuer

30 000 kr

Inköp av hjälmar, dräkter, glitter 10 000 kr
Övriga oförutsedda kostnader 10 000 kr
Exponering på Luleå hockey match + basketexponering 20 000 kr
Internationell spridning 25 000 kr
Totalt 165 000 kr

Håkan Wiklund
Handläggare

133



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret

Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-11-11

 
2015/1487-14

Håkan Wiklund

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Tillväxtkontoret 2015-11-10

 
2015/1482-14

Håkan Wiklund

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering 
till barnkulturevenemang i Ice music konserthall
Ärendenr 2015/1482-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 10 tkr till finansiering av 
barnkultur i Ice Music konserthall. Medel anvisas från anslaget för EU-
medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Britta Bergström ansöker om finansiering till ett barnkulturevenemang i Ice 
Music konserthall. Britta Bergström har tillsammans med Anna-Sara Lantz 
satt upp en föreställning med namnet Kompispatrullen som sedan uppfördes 
på olika platser i Sverige, dock ej i Luleå. Sökande vill nu erbjuda barnen i 
Luleå en liknande föreställning i Ice Music konserthall. Man skulle kunna köra 
åtta föreställningar och därmed kunna ge upp till 1600 barn en fin 
kulturupplevelse.

Finansiering söks även från kulturnämnden (80 tkr). Dessutom avsätts 10 tkr 
från kommunens medel för barnkulturinköp.

Tillväxtkontoret menar att det är en möjlighet att erbjuda vår yngsta 
medborgare en bra upplevelse i Ice Music-konserthallen.

Beslutsunderlag
 Ansökan om finansiering av barnkulturevenemang i Ice Music 

konserthall (bilaga)

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Britta Bergström
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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         Luleå 151106 
 
Ansökan av arrangemangsbidrag från Utvecklingskontoret 
 
Mitt namn är Britta Bergström. 
I januari 2014 satte jag och Anna-Sara Lantz ihop ett barnkulturprojekt i 
Luleå. Vi kallade det Kompispatrullen och på uppdrag av 
Norrbottensmusiken turnerade vi runt i hela länet och träffade totalt 2500 
barn på skolor och förskolor. Det var svängigt, glatt och dansant för de små. 
Responsen från både barn och pedagoger var enormt fin vilket gav oss 
mersmak!  Kompispatrullen består av fem muskier varav tre är med i 
Icemusic's husband. 
(Jag bifogar en pdf där det går att läsa mer om oss och om föreställningen.) 
 
Kompispatrullen på Facebook: 
https://www.facebook.com/Kompispatrullen/?fref=ts 
 
Kompispatrullen på youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=nVPnyTGGohU 
 
Vi spelade dock aldrig i Luleå, vilket vi tyckte var synd. 
 
Därför skulle vi vilja göra ett kulturprojekt för Luleås barn i Icemusic-iglon i 
vinter. Vore det inte fantastiskt om barnen kunde få en kulturupplevelse i den 
unika miljön? Vi skulle kunna korta föreställningen till ca 20-25 minuter och 
sedan fylla iglon med Luleås yngre barn, 4-9 år. Vi skulle kunna genomföra 
ca 4 föreställningar/dag. 
Vi kontaktade Birgitta Linhart på Icemusic och även hon tände på idén om 
att vara med och skapa denna föreställning för barnen. 
 
 
Kompispatrullens dagsarvode ligger på  25 000:-. Till detta kommer 
Icemusic´s kostnader som enligt deras beräkningar också uppgår till 25 000 
kr/dag plus moms. 
Både Kompispatrullen och Icemusic har gått ner i arvode för att båda parter 
känner sig så angelägna om att detta ska kunna bli av och att Luleå kommun 
ska kunna erbjuda kultur till den här åldersgruppen. 
I Luleå finns ca 3000 barn i åldern 4-9 år och fyra konserter/dag innebär att 
vi skulle kunna ta emot ca 800 barn/dag.  
Pris/barn skulle vara ca 62,50 kr. 
 
Dag Lindberg som är inköpare av kultur för Luleås barn och ungdomar har 
meddelat att han har 10 000 kr att bidra med till detta ändamål men vi 
behöver alltså även ett tillskott från er. 
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Budget: 
 
Kostnader 
8 föreställningar under 2 dagar   100 000kr  
      (moms tillkommer med 6% på 50tkr)  
 
Inkomster 
Kommunens barnkulturinköp         10 000kr - beviljat 
Utvecklingskontoret                        10 000kr 
Kulturförvaltningen                         80 000kr - beslut 23/11 
Totalt                                            100 000kr  
      (moms tillkommer med 6% på 50tkr) 
 
Vi hoppas på ett positivt besked från er! 
 
Med vänlig hälsning 
Britta Bergström, sångerska och kapellmästare i Kompispatrullen. 
 
 
 
 
 
. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2015-11-05

 
2015/1453-04

Mats Karlsson

Intern kontrollplan KLF 2016
Ärendenr 2015/1453-04

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nedanstående underlag till 
kontrollplan under 2016 för kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga nämnder och förvaltningar ska, i enlighet med gällande reglemente, 
årligen upprätta en intern kontrollplan. Planen för uppföljningen av den 
interna kontrollen ska tas i nämnden senast under december månad. 
Kontrollmomenten är valda inom styrmodellens fyra perspektiven från olika 
kontrollområden baserad på en risk- och väsentlighetsanalys. 
Kontrollmomenten enligt nedan är en blandning av egna och obligatoriska 
från kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen kontrollplan består av tre obligatoriska 
kontrollmoment (från kommunstyrelsen) och ett specifikt för verksamheten.

Nedanstående är ekonomikontorets förslag till kontrollplan för 
kommunledningsförvaltningen under 2016:

Mats Karlsson
 

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningens kontor.  
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-11-16

 
2015/1304-00

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av 
kommunstyrelsen reglemente
Ärendenr 2015/1304-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat förslag till reglemente för 
kommunstyrelsen enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 130 förändra 
nämndsorganisationen i syfte att utveckla samhällsbyggnadsprocessen. 
Förändringen föregicks av en förstudie som föreslog en förändrad fördelning 
av ansvarsområden. Kommunstyrelsens ansvar för den strategiska 
samhällsutvecklingen skulle förtydligas, myndighetsutövning inom 
stadsbyggnadsprocessen samlas under miljö- och byggnämnden samt att 
stadsbyggnadsnämnden ansvarar för stadsplanering, utförande och drift.  

Reglementena anpassades att gälla från och med 2015-01-01 för 
kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden. 

En arbetsgrupp har utarbetat förslag på revideringar av nämnda reglementen. 
I kommunstyrelsens reglemente föreslås ett förtydligande under rubriken 
mark- och översiktsplanering enligt följande: styrelsen ska svara för 
översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner samt utvecklingsplaner. I övrigt 
föreslås ingen förändring. Den fråga som kvarstår att förtydliga rör mark- och 
fastighetsfrågor. Kommunledningsförvaltningen välkomnar en uppföljning 
under inledningen av 2016 rörande organisationsförändringen. 

Beskrivning av ärendet
Här kan vid behov beskrivningen av ärendet och eventuella konsekvenser 
utvecklas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens reglemente

Gunilla Lundin

139



LULEÅ KOMMUN BESLUTSUNDERLAG 2 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-11-16

 
2015/1304-00

Gunilla Lundin

kanslichef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder/förvaltningar
Kontorchefer kommunledningsförvaltningen
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Kansliet 2015-11-03  
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KOMMUNSTYRELSENS REGLEMENTE  
 

  Reviderat förslag
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LULEÅ KOMMUN  REGLEMENTE Dnr 3 (8)
Kommunledningsförvaltningen 2015/xx
Kansliet 2015-11-03  
Gunilla Lundin
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Styrdokument
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verksamhetsområde

Inledning 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt 
huvudreglementet för kommunens nämnder, gäller detta reglemente för 
kommunstyrelsen. 

§ 1 Verksamhetsområde 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över 
kommunala bolag, eventuella kommunalförbund och stiftelser.

Styrnings- och ledningsfunktionen innebär bland annat att styrelsen 
uppmärksamt ska följa utvecklingen såväl inom kommunens egna 
verksamheter likväl som utvecklingen i samhället och omvärlden i övrigt.

Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och ska därför prioritera övergripande strategiska frågor. 

Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för planeringen 
och uppföljningen av hela den kommunala verksamheten. 

Styrelsen ska inom kommunen svara för att föreslå, följa upp och utvärdera 
finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten. 

Ekonomi
Styrelsen ska svara för följande inom området ekonomi:
-  kommunens samlade ekonomiska ställning och medelsförvaltning. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I 
uppgiften ingår även att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 
att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för 
indrivning av förfallna betalningar

-  vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som 
fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare 
föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angett 

- besluta om inköp och försäljning av värdepapper 
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- utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attesträtt 
- handha den ekonomiska förvaltningen av kommunens 

donationsstiftelser 
- besluta om utdelning från vissa donationsstiftelser
- tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom.

Mark- och översiktsplanering  
Styrelsen ska svara för följande:
- översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner samt utvecklingsplaner 
- övergripande infrastrukturella frågor
- samordning av infrastruktur och exploateringsverksamhet 
- strategiska mark-, bostads- och fastighetsfrågor 
- detaljplanefrågor som inte hanteras av fullmäktige eller annan nämnd 
- övergripande trafikpolitiska frågor
- beslut om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen av fastighet eller fastighetsdel i enlighet med fullmäktiges 
årliga beslut 

- att initiera och driva frågor om områdesskydd enligt miljöbalken (med 
undantag av vattenskyddsområden) 

Näringsliv och tillväxt 
Styrelsen ska svara för följande:
- föra strategiska dialoger och skapa relationer med centrala aktörer 

inom näringslivet
- att vara kommunens näringspolitiska organ och verka för tillväxt i det 

lokala näringslivet 
- landsbygdsutveckling 
- besöksnäring och turism
- samordning av regionala frågor och påverkan på den regionala 

utvecklingen 

Arbetsmarknadspolitik
Styrelsen ska svara för följande:
- tillväxt- och sysselsättningsfrågor 
- kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux), 

utbildning i svenska för invandrare
- integrationsfrågor.
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Information och IT 
Styrelsen ska svara för följande:
- samordning av samhällsinformation och strategisk information 
- samordningen av övergripande IT-frågor. 

Omvärld 
Styrelsen ska svara för följande:
- samordning av frågor som rör EU
- samordning av internationella frågor

Hållbar utveckling 
Styrelsen ska svara för följande:
- föra strategiska dialoger och skapa relationer med centrala aktörer 

inom näringsliv, civil- och forskarsamhälle
- samordning av folkhälsofrågor 
- samordning av demokrati-, trygghets- och mångfaldsfrågor 
- jämställdhetsintegrering enligt den europeiska deklarationen om 

jämställdhet för kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)
- samordning av ungdomsstrategiska frågor 
- samordning av miljöstrategiskt arbete
- samordning av kommunens naturvårdsarbete samt utveckla och driva 

natur- och miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning
- initiera och driva frågor om områdesskydd enligt miljöbalken. 

Kommunala bolag m.m.
Styrelsen ska svara för följande:
- att samordna och bevaka kommunens koncernfrågor och bolags-

verksamhet 
- att bevaka kommunens rätt och intressen i bolag, föreningar och 

stiftelser, där kommunen är delägare 
- att utarbeta instruktioner till kommunens ombud till bolagsstämmor, 

föreningsstämmor m.fl. 

Personal 
Kommunstyrelsen är personalnämnd och ska svara för följande:
- vara kommunens lönemyndighet 
- samordna mångfalds- och jämställdhetsfrågorna inom 

personalområdet 
- utveckling av samordning av policys och riktlinjer för personalpolitik 

och personaladministration
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Kommunledningsförvaltningen 2015/xx
Kansliet 2015-11-03  
Gunilla Lundin

Dokumenttyp
Styrdokument

Dokumentnamn
Reglemente

Fastställd
 

Giltighetstid
- 2016-12-31

Dokumentansvarig
Kanslichef

Senast reviderad  
2014-12-15, 2014/738-00

Beslutsinstans 
KF §  

Dokumentet gäller för
Kommunstyrelsens 
verksamhetsområde

- svara för personalstrategiska frågor inklusive att ge förslag till 
övergripande mål för personal 

- svara för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och därmed svara för: 

 att genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet 
mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 att förhandla på kommunens vägnar enligt gällande 
lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 
§§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden  

 att besluta om stridsåtgärd 
 att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och 

andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen 
som arbetsgivare och dess arbetstagare 

- att lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala 
befogenheter

- anställa kommundirektör och förvaltningschefer. 

Olyckor och extraordinära händelser samt räddningstjänst
Styrelsen ska svara för följande:
- att utgöra krisledningsnämnd 
- myndighetsutövning enligt lagen om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap 

- uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförord-
ningen

- de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som svarar för 
räddningstjänsten

- kommunens uppgifter enligt 5 kap lagen om skydd mot olyckor (LSO)
- kommunens uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE) med undantag för när kommunstyrelsen själv 
ska bedriva verksamet som regleras i lagen då ansvaret åvilar miljö- 
och byggnadsnämnden.

Styrelsen skall vidare svara för 
- bereda ärenden till fullmäktige med undantag av valärenden 
- tillse att motion/medborgarförslag blir föremål för behandling i 

fullmäktige inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget 
väckts 

- att avge övriga yttranden, som ankommer på kommunen, om ej 
yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen
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- samordningsträffar med nämndpresidier och förvaltningschefer
- reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 

fullmäktiges handlingar 
- kommunens anslagstavla 
- att vara arkivmyndighet 
- uppgifter som följer av att kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd
- att utfärda fullmakt att bevaka kommunens rätt inför domstolar och 

andra myndigheter samt företräda kommunen vid förrättningar som 
inte genom lag eller reglemente ankommer på annan nämnd

- att besluta i ärenden angående det kommunala vapnet 
- att i övrigt handha förvaltningen av de kommunala angelägenheter 

som inte åligger annan att handlägga
-  att besluta om förvaltningsorganisationen inom de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt.

§ 2 Insynsplats 

Varje i kommunfullmäktige representerat parti garanteras en insynsplats i 
styrelsen. Insynsplatsens innehavare har rätt att delta i överläggningarna.

§ 3 Kommunalrådens uppgifter och ansvarsområde 

Bland styrelsen utser fullmäktige två kommunalråd. Kommunalråden 
beslutar själva om vilka områden de ska bevaka samt hur dessa ska 
fördelas dem emellan. Kommunalråd som tillika är kommunstyrelsens 
ordförande ska leda och samordna kommunstyrelsens verksamhet. 
Kommunstyrelsens ordförande ska ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för 
kommunen.
 

§ 4 Kommunalrådsberedningen 

Kommunalråden utgör tillsammans styrelsens beredningsfunktion 
(kommunalrådsberedning).  
Kommunalrådsberedningen ska bereda ärenden till kommunstyrelsens 
sammanträden. Vid dess sammanträden ska inte protokoll föras. 
Beredningen har ingen beslutsbefogenhet. 
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Styrelsen kan i särskilt fall uppdra till beredningen att verkställa viss 
åtgärd. 

§ 5 Personal 

Kommunstyrelsens förvaltningar utgör styrelsens stöd avseende frågor 
inom hela verksamhetsområdet. Kommunledningsförvaltningens kansli 
har ett särskilt ansvar för sakkunnigstöd, sekreterarstöd och administrativ 
service. 
------------------ 
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LULEÅ KOMMUN YTTRANDE 1 (1)
Stadsbyggnadsförvaltningen Ärendenr
Lednings- och verksamhetsstöd 2015-09-08

 
2015/1445-00

Victoria Fredriksson

Yttrande om reviderat reglemente för Kommunstyrelsen
Ärendenr 2015/1445-00

Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25, § 130 om ny organisation för en 
utvecklad samhällsbyggnadsprocess i Luleå kommun. De reglementen som 
antogs att gälla från och med 2015-01-01 har under det första halvåret setts 
över och justerats för att bättre uppnå målet med en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess. 

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på revideringar som har 
kommunicerats med politisk- och tjänstemannaledning inom 
kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden.

Förvaltningen anser för tydlighetens skull att kommunstyrelsen (KS) 
reglemente bör kompletteras med en skrivning om att KS beslutar om köp, 
försäljning av fastigheter, mark överstigande 2 000 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-09-08
KS reglemente 2015-08-18 (bilaga)
Huvudreglemente 2015-08-18 (bilaga)

Victoria Fredriksson
Avdelningschef Lednings- och verksamhetsstöd

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2015-11-16

 
2015/1477-00

Gunilla Lundin

Kommunledningsförvaltningens förslag till revidering av 
huvudreglementet
Ärendenr 2015/1477-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderat förslag till huvudreglemente. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15 § 275 fastställa ett 
huvudreglemente som gäller för kommunens alla nämnder. 
 
En arbetsgrupp har sett över reglementena för miljö- och byggnadsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelen. I samband med detta har även 
huvudreglementet setts över.  

Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen föreslår förändring som framgår med röd 
text i reglementet.

- ett tillägg under § 23:
Nämnden ska tillämpa fastställda taxor inom sitt verksamhetsområde.

 

Beslutsunderlag
Huvudreglemente

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder/förvaltningar
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LULEÅ KOMMUN   HUVUDREGLEMENTE 1 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet 2014-11-03  
Gunilla Lundin

Dokumenttyp
Reglemente

Dokumentnamn
 Huvudreglemente

Fastställd
 

Giltighetstid
-2016-12-31

Dokumentansvarig
Kanslichef

Senast reviderad  
2014-12-15 KF § 275

Beslutsinstans 
KF § , 2015/1477-00

Dokument gäller för
Nämnder i Luleå 
kommun

 

HUVUDREGLEMENTE FÖR LULEÅ 
KOMMUNS NÄMNDER

Dokumentet innehåller en beskrivning av de rutiner och regler som gäller 
för kommunens styrelse och nämnder.

Förslag till revidering
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LULEÅ KOMMUN  HUVUDREGLEMENTE Dnr 2 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

 

Innehåll

SAMMANSÄTTNING, LEDAMÖTER M.M. 3

SAMMANTRÄDEN 5

ANSVAR 8

BEFOGENHET 9

LEGALITET 11

ADMINISTRATION 11
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LULEÅ KOMMUN  HUVUDREGLEMENTE Dnr 3 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Inledning
Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga 
kommunens nämnder, om inte annat anges i det reglemente som finns för 
varje nämnd. 

Sammansättning, ledamöter m.m.

§ 1 Allmänt

Kommunallagen (1991:900) ger de grundläggande reglerna för ansvar och 
beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av kommunfull-
mäktige, kommunstyrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller 
myndighets beslut. 

§ 2 Val

Nämnder väljs av kommunfullmäktige och består av det antal ledamöter och 
ersättare, som kommunfullmäktige fastställt i särskild ordning 
(kommunallagen 3 och 6 kap).

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs för fyra år, räknat från och med 1 
januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

§ 3 Sammansättning

Kommunen har följande nämnder:

Nämnder Antal ledamöter Antal ersättare

Kommunstyrelse 15 15

Barn- och utbildningsnämnd 15 15

Fritidsnämnd 13 13

Konsumentnämnd 9 9

Kulturnämnd 13 13

Miljö- och byggnadsnämnd 15 15

Stadsbyggnadsnämnd 15 15

Socialnämnd 15 15

Valnämnd 9 9

Överförmyndarnämnd 5 5
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LULEÅ KOMMUN  HUVUDREGLEMENTE Dnr 4 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

§ 4 Valbarhet

Valbar som ledamot eller ersättare i en nämnd är den som har rösträtt i val till 
kommunfullmäktige. För ledamöter och ersättare i en överförmyndar-nämnd 
samt för förtroendevalda revisorer gäller särskilda regler. 

Om ledamot eller ersättare inte längre är valbar, t.ex. på grund av att denne 
inte längre är folkbokförd i Luleå kommun, upphör uppdraget genast. 
Kommunfullmäktige kan dock besluta att den förtroendevalde får ha kvar 
sina uppdrag under återstoden av mandatperioden. 

Kommunfullmäktige kan, om vissa i lagen angivna förutsättningar föreligger, 
entlediga enskild förtroendevald eller en hel nämnd (kommunallagen 4 kap). 

§ 5 Ordförande och vice ordförande

Kommunfullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordförande samt 
en förste vice och eventuellt en andre vice ordförande, att tjänstgöra den tid, 
som kommunfullmäktige bestämmer. 

Avgår ordförande eller vice ordförande under denna tid, förrättar 
kommunfullmäktige nytt val för återstoden av tiden.

§ 6 Ersättare för ordförande

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör annan av nämnden utsedd ledamot 
ordförandens uppgifter. Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som 
ordförande tills den tillfälliga ordföranden har utsetts.

Om ordförande på grund av sjukdom eller av andra skäl är hindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot att 
fullgöra ordförandes samtliga uppgifter.
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LULEÅ KOMMUN  HUVUDREGLEMENTE Dnr 5 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

§ 7 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett 
fortsatt sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i 
ledamots ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
kommunfullmäktige bestämda ordningen. En ersättare som börjat tjänstgöra 
har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen 
mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för den ersättare som kommer 
längre ner i ordningen. 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i 
ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet handlagts. En ledamot som 
avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, 
får därefter inte åter tjänstgöra, om inte ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens möten och delta i dess 
överläggningar men inte i besluten.

§ 8 Jäv

En ledamot, ersättare eller anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får 
inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet. Den som kan antas 
vara jävig i ett ärende ska självmant ge det till känna. I kommunal-lagen (6 
kap. 24-27 §§) anges reglerna rörande jäv. 

Sammanträden

§ 9 Föredragningslista

För varje sammanträde låter ordförande upprätta en föredragningslista. 
Nämnden kan också besluta om behandling av ärende som inte tagits upp på 
föredragningslistan.
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LULEÅ KOMMUN  HUVUDREGLEMENTE Dnr 6 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

§ 10 Kallelse

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till nämndens sammanträden. 
Kallelse ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara, i god tid före sammanträdet. En ledamot som 
är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
bör snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. 
Kallelsen ska åtföljas av föredragningslistan till sammanträdet. 

Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende 
på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske 
muntligt. I normalfallet sker kallelse elektroniskt. När varken ordförande eller 
vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste 
ledamoten göra detta.

§ 11 Tid och plats för sammanträde

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer och när 
minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordförande anser 
att det behövs.

§ 12 Ärendenas beredning

Beredning av ärenden sker på olika nivåer i organisationen; förvaltning, 
presidium och utskott. Fullmäktiges ärenden bereds av kommunstyrelsen. 
Undantag från beredningstvång framgår av kommunallagens 5 kap 29-32 §§. 

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som ska handläggas av nämnden 
bereds och föredras i vederbörlig ordning.

§ 13 Beslutförhet, justering av protokoll och reservation

I kommunallagen finns bestämmelser om en nämnds beslutförhet, dess 
skyldighet att föra protokoll m.m.
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LULEÅ KOMMUN  HUVUDREGLEMENTE Dnr 7 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Protokollet justeras av ordförande och den ledamot som utses att justera 
protokollet vid sammanträdet.

Nämnden kan besluta att justera en paragraf i protokollet omedelbart. 
Paragrafen bör då redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera 
reservationen ska det göras skriftligt. Motiveringen ska lämnas till nämndens 
sekreterare innan protokollet justeras.

§ 14 Närvarorätt

Vid sammanträde med nämnden eller dess utskott ska, om inte nämnden eller 
utskottet för särskilt fall beslutar annat, förvaltningschefen eller den som 
denne utser, ha rätt att närvara med rätt att delta i överläggningarna. 

Nämnden får kalla ledamot eller ersättare i fullmäktige, annan nämnd eller 
beredning, revisor, anställd hos kommunen eller särskild sakkunnig att 
närvara vid sammanträde med nämnden. Den som har kallats till 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna men ej i 
besluten.

Kommunfullmäktiges ordförande och kommunalråden äger rätt att närvara 
vid sammanträden. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot enskild.

§ 15 Offentliga sammanträden

Nämnden får besluta att nämndens sammanträden ska vara offentliga. En 
nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden:
- som avser myndighetsutövning, eller

- i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess 
enligt sekretesslagen. (kommunallagen 6 kap. 19 a §)

Allmänheten har inte rätt att yttra sig eller ställa frågor under sammanträdet. 
Allmänheten får inte störa sammanträdet, om så sker får den störande visas 
ut.
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LULEÅ KOMMUN  HUVUDREGLEMENTE Dnr 8 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

Ansvar

§ 16 Verksamhetsområde

Nämnden har hand om den verksamhet, som kommunfullmäktige fastställt i 
reglemente eller som följer av gällande lagstiftning samt i övrigt de uppgifter 
som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar. Nämnden 
svarar genom verksamhetsuppdrag eller offentlig upphandling för verk-
ställigheten. Nämnden har personal- och arbetsmiljöansvar inom verksam-
hetsområdet. 

Nämnden ska stödja kommunstyrelsen i genomförandet av kommunfull-
mäktiges mål och vision för hela kommunen.

Nämnden ska med uppmärksamhet följa de frågor som faller inom dess 
verksamhetsområde. Nämnden kan från kommunens övriga nämnder begära 
de yttranden och upplysningar som fordras för att fullgöra nämndens 
uppgifter.

Nämnden ska lämna information till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
samt dess utskott, kommunalråden, gruppledare samt till kommunens övriga 
nämnder när så begärs. 

Nämnden svarar härutöver för:
- att inom ramen för budgetarbetet utarbeta mål inom sitt 

verksamhetsområde (kommunfullmäktige beslutar om målen i samband 
med sitt beslut om mål och budget),

- uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete; uppföljningen ska vara av 
såväl kvantitativ som kvalitativ natur, i den kvalitativa uppföljningen ska 
intresset koncentreras på de effekter verksamheten får för den enskilde 
kommuninvånaren,

- långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheterna,
- att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredställande sätt,
- att räkenskaperna är rättvisande,
- att den interna kontrollen är tillräcklig,

Nämnden ska i sitt arbete följa kommunfullmäktiges mål, planer och program 
samt policys och beslut.
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LULEÅ KOMMUN  HUVUDREGLEMENTE Dnr 9 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

§ 17 Samverkan

Innan en nämnd beslutar i ett enskilt ärende, som berör en annan nämnds 
ansvar eller verksamhet, ska samråd ske med denna nämnd.

§ 18 Budget-/planeringsprocessen

Nämndens verksamhetsmål och budgetförslag, budgetuppföljning, delårs-
rapport och årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse ska lämnas till 
kommunstyrelsen inom den tid och följa de riktlinjer som kommunstyrelsen 
bestämmer.

§ 19 Revision

För revision av nämndens förvaltning gäller kommunallagen, övrig 
lagstiftning samt övriga i behörig ordning utfärdade bestämmelser.

Befogenhet

§ 20 Utskott 

Om kommunfullmäktige inte beslutat något om utskott får nämnden själv 
besluta om utskott ska finnas.

§ 21 Kommunens talan inom nämndens verksamhetsområde

Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och 
ärenden som faller inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana 
mål, med för kommunen bindande verkan, träffa förlikning eller anta ackord.

Nämnden har också rätt att inom sitt verksamhetsområde avskriva fordran 
med den behörighet och begränsning som framgår av kommunfullmäktiges i 
särskild ordning fastställda riktlinjer för avskrivning av fordringar.

§ 22 Undertecknande av handlingar

Handlingar/skrivelser från en nämnd ska på nämndens vägnar undertecknas 
av ordförande. Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande och vid 
förfall för denne den ledamot som nämnden utser. På samma sätt under-
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LULEÅ KOMMUN  HUVUDREGLEMENTE Dnr 10 (11)
Kommunledningsförvaltningen
Kansliet

tecknas avtal och liknande handlingar.

Nämnden får även uppdra till ledamot eller tjänsteman att enligt av nämnden 
lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation skrivs under av delegaten. För andra 
handlingar sker undertecknande av den som generellt har befogenhet att 
teckna nämnden eller den som för särskilt fall utses till det.  

§ 23 Taxor

Nämnden ska tillämpa fastställda taxor inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnden äger rätt att revidera fastställda taxor inom sitt verksamhetsområde 
enligt tidigare beslutad uppräkningsfaktor. Nya taxor eller förändringar av 
principiell betydelse ska beslutas av kommunfullmäktige.

§ 24 Delegationsbestämmelser

Nämnden får uppdra till ett utskott eller till en ledamot eller ersättare eller till 
en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i de ärenden som 
nämnden bedömer som lämpliga.

I kommunallagen 6 kap. 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras.
Delegationsbeslut ska anmälas till nämnden som, i sin delegationsordning, 
bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt detta ska ske.

Det är nämndens ansvar att kontrollera att förtroendevalda och anställda 
utövar sin beslutanderätt på korrekt sätt. Om så inte sker har nämnden att 
tillse att nödvändiga åtgärder vidtas.

§ 25 Delgivning

Delgivning med en nämnd sker med ordförande, vice ordförande, nämndens 
sekreterare eller med nämndens registrator.
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Legalitet

§ 26 Administrativa regler

Nämnden ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla 
avseenden fullt ut motsvarar de krav som kommer till uttryck i det 
offentligrättsliga regelverket som framgår av bland annat kommunallagen, 
förvaltningslagen, lagen om kommunal redovisning, tryckfrihetsförord-
ningen, sekretesslagen, arkivlagen, upphandlingslagstiftningen samt 
personuppgiftslagen.

Nämnden ska verka för reformering och förenkling av regler inom sitt 
verksamhetsområde.

§ 27 Personuppgiftsansvarig

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen, för de 
personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

§ 28 Laglighetsprövning

Nämnden ska omgående underrätta kommunstyrelsen om beslut av nämnden 
efter laglighetsprövning enligt kommunallagen blivit upphävt.

Administration

§ 29 Förvaring av handlingar

Nämnden svarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar 
enligt arkivlagen, arkivreglemente och upprättad dokumenthanterings-plan. 
Värdehandlingar ska förvaras på betryggande sätt.

§ 30 Öppethållande

Till nämnden knuten förvaltningsorganisation ska hållas öppen för 
allmänheten på dagar och tider som nämnden bestämmer, minimikrav anges i 
förvaltningslagen § 5. 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-09-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 134

Yttrande om revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente
2015-A0145

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna förslag till revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente, 2015-08-18 och Huvud-reglemente, 2015-08-18.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25 § 130 om ny organisation för en 
utvecklad samhällsbyggnadsprocess i Luleå kommun. De reglementen som 
antogs att gälla från och med 2015-01-01 har under det första halvåret setts 
över och justerats för att bättre uppnå målet med en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess. 

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på revideringar som har 
kommunicerats med politisk- och tjänstemannaledning inom 
kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden. För miljö- och byggnadsnämnden har revideringar 
utifrån organisatorisk tillhörighet gjorts, där ansvar för lägenhetsregister och 
namnsättning flyttas över till stadsbyggnadsnämnden. Även ett tillägg med 
tydliggörande av miljö- och byggnadsnämndens uppdrag i 
samhällsbyggnadsprocessen har gjorts. Samtliga revideringar är markerade 
med rött i bilagorna.

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer att denna revidering 
omhändertagit de mest uppenbara brister som uppmärksammats avseende 
ansvarsfördelning inom samhällbyggnadsprocessen. Ytterligare revidering 
bedöms som nödvändig vartefter organisationen utvecklas för att uppnå 
målsättningen om en utvecklad, effektivare samhällsbyggnadsprocess.

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden 
besluta att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till revidering av 
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LULEÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-09-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

§ 134 (forts)

miljö- och byggnadsnämndens reglemente, 2015-08-18 och Huvud-
reglemente, 2015-08-18.

Arbetsutskottet har 2015-09-15 § 121 överlämnat till miljö- och byggnads-
nämnden att ta beslut i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer miljö- och byggnadsförvaltningens förslag under 
proposition och finner att miljö- och byggnadsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag

Huvudreglemente, 2015-08-18
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, 2015-08-18

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-10-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 176

Revidering av Stadsbyggnadsnämndens reglemente
Ärendenr 2015/1445-00

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. anta förslag till reviderat reglemente för Stadsbyggnadsnämnden,

2. uppdra till kommunstyrelsen att anlita extern konsult för att
under första kvartalet 2016 utvärdera ansvarfördelningen mellan 
kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens reglemente, med 
fokus på planprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25, § 130 om ny organisation för en 
utvecklad samhällsbyggnadsprocess i Luleå kommun. De reglementen som 
antogs att gälla från och med 2015-01-01, har under det första halvåret, setts 
över och justerats för att bättre uppnå målet med en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess. 

Ärendet återremitterades vid stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts 
sammanträde 2015-09-24 § 143.

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige besluta att 

1. anta förslag till reviderat reglemente för Stadsbyggnadsnämnden,

2. uppdra till kommunstyrelsen att anlita extern konsult för att
under första kvartalet 2016 utvärdera ansvarfördelningen mellan 
kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens reglemente, med fokus 
på planprocessen.

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på revideringar som har 
kommunicerats med politisk- och tjänstemannaledning inom 
kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden. 

För stadsbyggnadsnämnden har revideringar utifrån organisatorisk 
tillhörighet gjorts, där ansvar för lägenhetsregister och namnsättning flyttas 
över till stadsbyggnadsnämnden från miljö- och byggnadsnämnden. 

178



LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-10-22

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Rätten att ge planuppdrag ligger fortsättningsvis i kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSau). Förvaltningen bedömer att det bidrar till en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess bland annat på grund av att KSau sammanträder 
två gånger i månaden vilket gör att ärenden behandlas snabbare. 
Förvaltningen ser också positivt på att KSau i sitt beslut även bestämma var 
detaljplanen ska antas. 

Förtydligande gällande rätten att anta detaljplaner har gjorts och 
bedömningen förvaltningen gör är att stadsbyggnadsnämnden kommer att 
anta detaljplaner i stor utsträckning. Dock råder viss tvekan om vad plan- och 
bygglagen tillåter.

Alla förslag på revideringar anges med röd text i bilaga.

Förvaltningen ställer sig bakom de föreslagna ändringarna med följande 
kompletteringar; 

• förvaltning av kommunens skogsinnehav flyttas från stycket 
Verksamhetsområde till Fastighetsförvaltning. 

• komplettera exploateringsverksamhet som inte hanteras av 
kommunstyrelsen med mark- och exploateringsverksamhet

• komplettera stycket Fastighetsförvaltning med -beslut om 
arrendeavtal, ledningsrätter, servitut.

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att denna revidering med ovan angivna 
justeringar omhändertagit de mest uppenbara brister som uppmärksammats 
avseende ansvarsfördelning. Ytterligare revidering bedöms som nödvändig 
vartefter organisationen utvecklas för att uppnå målet. Därför bör 
kommunstyrelsen anlita extern konsult för att under första kvartalet 2016 
utvärdera ansvarfördelningen planeringsprocessen, kopplat till 
kommunstyrelsens och stadsbyggnadsnämndens och miljö- och 
byggnadsnämndens reglemente.

Sammanträdet
Avdelningschef för Lednings- och verksamhetsstöd föredrar ärendet.

Ulrika Lundberg (V) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-08
Stadsbyggnadsnämndens reglemente, 2015-08-18 (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Stadsbyggnadsförvaltningen
 Lednings- och verksamhetsstöd 2015-08-13  2015/1445-00
 Victoria Fredriksson

Dokumenttyp
Styrdokument

Dokumentnamn
 Reglemente

Fastställd
 

Giltighetstid
  

Dokumentansvarig
 

Senast reviderad  
--

Beslutsinstans 
 

Dokument gäller för
Statsbyggnadsnämnden i 
Luleå kommun

Stadsbyggnadsnämndens 
reglemente
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LULEÅ KOMMUN   REGLEMENTE Dnr 2 (4)
Stadsbyggnadsförvaltningen
 Lednings- och verksamhetsstöd 2015-08-13  2015/1445-00
 Victoria Fredriksson

Dokumenttyp
Styrdokument

Dokumentnamn
 Reglemente

Fastställd
 

Giltighetstid
  

Dokumentansvarig
 

Senast reviderad  
--

Beslutsinstans 
 

Dokument gäller för
Statsbyggnadsnämnden i 
Luleå kommun

Inledning 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen samt huvudreglementet för 
kommunens nämnder, gäller detta reglemente för 
stadsbyggnadsnämnden. 

§ 1 Verksamhetsområde 

Nämnden ska inom kommunen svara för: 
- god byggnadskultur samt god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö 
- förvaltning av mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav, med 

undantag för idrotts-och fritidsanläggningar som under 2014 har förvaltats av 
fritidsförvaltningen 

- huvudmannaskap för kommunens allmänna va-anläggningar
- väghållning på de platser som kommunen har att svara för och för allmänna 

vägar enligt Trafikverkets förordnande 
- förvaltning av allmänna platser där kommunen är huvudman
- - driva miljöfrågor som inte innebär myndighetsutövning.

Stadsplanering
Nämnden ska inom kommunen svara för: 
- att följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste 

omgivning samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande, 
fastighetsbildning och miljövård 

- mark- och exploateringsverksamhet som inte hanteras av kommunstyrelsen
- planläggning av mark och vatten, inklusive antagande av detaljplaner och 

områdesbestämmelser enligt något av nedanstående kriterier:
- beslutas enligt standardförfarande eller enkelt planförfarande
-  inte är av stor vikt eller har principiell betydelse
- som inte innebär några ekonomiska åtaganden för kommunen och där inga 
skriftliga erinringar har framförts under utställningstiden 
- där KF fastställt detaljplaneprogram eller uppdrag samt medel 
finns beslutade i budget.

- att pröva annan behörig för utstakning av byggnad enligt PBL 10 kap 
§19, 24 
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Stadsbyggnadsförvaltningen
 Lednings- och verksamhetsstöd 2015-08-13  2015/1445-00
 Victoria Fredriksson

Dokumenttyp
Styrdokument

Dokumentnamn
 Reglemente

Fastställd
 

Giltighetstid
  

Dokumentansvarig
 

Senast reviderad  
--

Beslutsinstans 
 

Dokument gäller för
Statsbyggnadsnämnden i 
Luleå kommun

Fastighetsförvaltning
Nämnden ska inom kommunen svara för: 
- att ansöka om och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar där 

kommunen är sakägare 
- bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och 

ledningsrättslagarna 
- beslut om köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen av fastighet eller 

fastighetsdel där beloppet inte överstiger 2 miljoner kronor
- beslut om arrendeavtal, ledningsrätter, servitut
- samordna och tillgodose kommunala verksamheters behov av lokaler och 

bostäder.
-förvaltning av kommunens skogsinnehav

Infrastruktur
Nämnden ska inom kommunen svara för: 
- initiera och driva frågor om kommunala vattenskyddsområden. 
- utbyggnad, upprustning, drift och underhåll av gator, vägar, gång- och 

cykelvägar, torg, parker och grönområden, industrispår
- yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig 

plats 
- ansvara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där 

allmänheten får färdas fritt och som ankommer på kommunen enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

- väg- eller gatuhållning enligt vägmärkesförordningen 
- parkeringsövervakning och fordonsflyttning 
- yttranden som avses i ordningslagen 3 kap 2 § rörande upplåtelse av offentlig 

plats
- svara för frågor kring torghandeln samt torghandelsstadgan
- trafiksäkerhetsarbete 
- förvaltning och utveckling av kommunens geografiska informationssystem med 

tillgång till kartor över kommunen för fysisk planering, kommunalteknisk 
försörjning mm

- kommunens namn- och adressättning samt handläggning enligt lagen om 
Lägenhetsregister.

Nämnden är kommunens trafiknämnd enligt lag om nämnd för vissa 
trafikfrågor. 
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 Victoria Fredriksson

Dokumenttyp
Styrdokument

Dokumentnamn
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Giltighetstid
  

Dokumentansvarig
 

Senast reviderad  
--

Beslutsinstans 
 

Dokument gäller för
Statsbyggnadsnämnden i 
Luleå kommun

Personal 

Stadsbyggnadsförvaltningen utgör nämndens stöd avseende frågor 
inom hela verksamhetsområdet och svarar för sakkunnigstöd, 
sekreterarstöd och administrativ service.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-09-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 143

Revidering av reglemente för stadsbyggnadsnämnden
Ärendenr 2015/1445-00

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet, för att tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden 
när det gäller planprocessen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25, § 130 om ny organisation för en 
utvecklad samhällsbyggnadsprocess i Luleå kommun. De reglementen som 
antogs att gälla från och med 2015-01-01, har under det första halvåret, setts 
över och justerats för att bättre uppnå målet med en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess. 

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera 
kommunfullmäktige att anta förslag till reviderat reglemente för 
stadsbyggnadsnämnden.

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på revideringar som har 
kommunicerats med politisk- och tjänstemannaledning inom 
kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden. 

För stadsbyggnadsnämnden har revideringar utifrån organisatorisk 
tillhörighet gjorts, där ansvar för lägenhetsregister och namnsättning flyttas 
över till stadsbyggnadsnämnden från miljö- och byggnadsnämnden. 
Rätten att ge planuppdrag ligger fortsättningsvis i kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSau). Förvaltningen bedömer att det bidrar till en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess bland annat på grund av att KSau sammanträder 
två gånger i månaden vilket gör att ärenden behandlas snabbare. 
Förvaltningen ser också positivt på att KSau i sitt beslut även bestämma var 
detaljplanen ska antas. 

Förtydligande gällande rätten att anta detaljplaner har gjorts och 
bedömningen förvaltningen gör är att stadsbyggnadsnämnden kommer att 
anta detaljplaner i stor utsträckning. Dock råder viss tvekan om vad plan- och 
bygglagen tillåter.

Stadsbyggnadsnämndens ges rätt att göra markaffärer upp till 2 000 000 
kronor vilket förvaltningen bedömer som ett steg i rätt riktning. 
Alla förslag på revideringar anges med röd text i bilaga.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-09-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutade 2014-08-25, § 130 om ny organisation för en 
utvecklad samhällsbyggnadsprocess i Luleå kommun. De reglementen som 
antogs att gälla från och med 2015-01-01, har under det första halvåret, setts 
över och justerats för att bättre uppnå målet med en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess. 

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag på revideringar som har 
kommunicerats med politisk- och tjänstemannaledning inom 
kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden. 

För stadsbyggnadsnämnden har revideringar utifrån organisatorisk 
tillhörighet gjorts, där ansvar för lägenhetsregister och namnsättning flyttas 
över till stadsbyggnadsnämnden från miljö- och byggnadsnämnden. 
Rätten att ge planuppdrag ligger fortsättningsvis i kommunstyrelsens 
arbetsutskott (KSau). Förvaltningen bedömer att det bidrar till en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess bland annat på grund av att KSau sammanträder 
två gånger i månaden vilket gör att ärenden behandlas snabbare. 
Förvaltningen ser också positivt på att KSau i sitt beslut även bestämma var 
detaljplanen ska antas. 

Förtydligande gällande rätten att anta detaljplaner har gjorts och 
bedömningen förvaltningen gör är att stadsbyggnadsnämnden kommer att 
anta detaljplaner i stor utsträckning. Dock råder viss tvekan om vad plan- och 
bygglagen tillåter.

Stadsbyggnadsnämndens ges rätt att göra markaffärer upp till 2 000 000 
kronor vilket förvaltningen bedömer som ett steg i rätt riktning. 

Alla förslag på revideringar anges med röd text i bilaga. 

Förvaltningen ställer sig bakom de föreslagna ändringarna med följande 
kompletteringar; 

• förvaltning av kommunens skogsinnehav flyttas från stycket 
Verksamhetsområde till Fastighetsförvaltning. 

• komplettera exploateringsverksamhet som inte hanteras av 
kommunstyrelsen med mark- och exploateringsverksamhet

• komplettera stycket Fastighetsförvaltning med -beslut om arrendeavtal, 
ledningsrätter, servitut.
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Stadsbyggnadsnämnden 2015-09-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att denna revidering med ovan angivna 
justeringar omhändertagit de mest uppenbara brister som uppmärksammats 
avseende ansvarsfördelning. Ytterligare revidering bedöms som nödvändig 
vartefter organisationen utvecklas för att uppnå målet.

Sammanträdet
Avdelningschef för Lednings- och verksamhetsstöd föredrar ärendet.

Socialdemokratiska gruppens ledamöter föreslår återremiss, för att tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden 
när det gäller planprocessen.

Mia Tossavainen (MP) stödjer förslag från Socialdemokratiska gruppens 
ledamöter.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till återremiss och finner 
att nämnden beslutar återremittera ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2015-09-08
Stadsbyggnadsnämndens reglemente, 2015-08-18 (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Gunilla Lundin

Förslag till ändring rörande avtalsvillkor
Ärendenr 2015/1516-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att verkställa avtalen med Rikshem trots att 
beslutet om ändring av Lulebos ägardirektiv ännu inte vunnit laga kraft. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i juni 2015-06-15 § 152 fattat beslut om ägardirektiv 
för Lulebo AB i syfte att Lulebo ska kunna försälja delar av sitt 
fastighetsbestånd utan fullmäktiges godkännande. Detta beslut och beslut om 
kompletterande principer av översiktsplanens strategiområden för 
bostadsförsörjning (2015-06-15 § 151) har överklagats till förvaltningsrätten.  

Som grund för överklagandet har anförts att beslut av denna principiella 
beskaffenhet och stora vikt inte kan delegeras från kommunfullmäktige utan 
ska avgöras i en öppen procedur av kommunens högsta beslutande instans.

Kommunfullmäktige har därefter i augusti 2015-08-31 § 170 beslutat att via 
kommunen bland annat sälja delar av Lulebo ABs fastighetsbestånd till 
Rikshem. Fullmäktiges beslut har vunnit laga kraft. I avtalen med Rikshem 
anges som villkor för tillträde att kommunfullmäktiges beslut angående 
ändring av Lulebo ABs ägardirektiv vinner laga kraft senast på 
tillträdesdagen. Parterna kan dock välja att uttryckligen senast på 
tillträdesdagen meddela att de avstår från att åberopa sagda villkor.

Förvaltningsrätten har 2015-10-14 beslutat avslå överklagandet av 
fullmäktiges beslut om ändrade ägardirektiv för Lulebo AB och 
kompletterande principer av översiktsplanens strategiområden för 
bostadsförsörjning. Domen har ännu inte vunnit laga kraft. 

Nuvarande situation om när avtalen med Rikshem kommer att kunna 
verkställas skapar osäkerhet för såväl hyresgäster som för personal på Lulebo 
AB. För att avtalen med Rikshem med säkerhet ska kunna verkställas 2015 bör 
fullmäktige godkänna att verkställa avtalen trots att villkoret om att 
ägardirektivet ska ha vunnit laga kraft ännu inte uppfyllts. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att verkställa 
avtalen med Rikshem trots att beslutet om ändring av Lulebos ägardirektiv 
ännu inte vunnit laga kraft. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Beskrivning av ärendet
Här kan vid behov beskrivningen av ärendet och eventuella konsekvenser 
utvecklas.

Beslutsunderlag
Förvaltningsrättens dom

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Lulebo AB
Rikshem AB
Ekonomikontoret
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