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INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-11-20

Information från arbetsmarknadsförvaltningen angående
flyktingsituationen
Ärendenr 2015/1541-00

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om flyktingsituationen.
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2015/1541-00

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2015-11-19

Information om Bottenvikens skärgård – utveckling och
Bottenvikens skärgård – kommunsamverkan
Ärendenr 2015/1534-00

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

Sammanfattning av ärendet
Fritidsförvaltningen informerar om genomförda åtgärder i Luleå skärgård
som del av det avslutade projektet Bottenvikens skärgård – utveckling.
Projektet har genomförts under åren 2011-2014 som ett samverkansprojekt
tillsammans med Haparanda, Kalix, Piteå och Skellefteå kommuner, där
fritidsförvaltningen var projektägare.
Vidare informerar fritidsförvaltningen om Bottenvikens skärgård –
kommunsamverkan som är ett samarbete för skärgårdsutveckling mellan
kommunerna Haparanda, Luleå, Piteå och Skellefteå.
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1 (1)
Ärendenr
2015/1534-00

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret
Helena Boman

2015-11-24

1 (1)
Ärendenr
2015/1494-00

Utbetalning av pensionsavgifter
Ärendenr 2015/1494-00

Kommunledningsförvaltningens/personalkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta ett lägsta belopp om 100 kr för utbetalning av
pensionsavgift till förtroendevald.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Förtroendevald som tillhör pensionsavtalet omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) tillgodoräknas pensionsavgift. Avtalet anger om
pensionsavgiften är lägre än 1,5 procent av samma års inkomstbasbelopp* (56
900 kr 2014) ska kommunen betala ut motsvarande belopp direkt till den
förtroendevalde.
Ett lägsta belopp för utbetalning finns inte angivet i OPF-KL vilket måste
beslutas om lokalt.
Personalkontoret föreslår att om beloppet som ska utbetalas till den
förtroendevalda är lägre än 100 kr, betalas inte detta ut. Kostnaden för att
administrera utbetalningen kan vara större än den ersättning som
förtroendevalda tillgodoräknats pensionsavgift, och att belopp som betalas
kan understiga den uttagsavgift som mottagaren måste betala.
Personalkontoret önskar omedelbar justering för att få beslut innan
utbetalningar gällande 2015 ska genomföras.
*Uträkning enligt SKLs riktlinjer
Belopp understigande 1,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp (för 2014) = 56 900 x
1,5 = 854 kr.
Pensionsavgifter över 854 kr (2014) avsätts enligt pensionsavtalet OPF-KL.
Avgifter under 854 kr men som överstiger 100 kr betalas ut direkt till den
förtroendevalda politikern årsvis.

Helena Boman
Personalkontoret

Beslutet skickas till
Personalkontoret
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2015-11-16

Begäran till den Regionala kollektivtrafikmyndigheten om
upphandling av trafik och beslut om trafikplikt
Ärendenr 2015/1507

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. begära av den Regionala kollektivtrafikmyndigheten att upphandling
görs för linjerna 220 och 221.
2. den Regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar att linjerna införs i
länets trafikförsörjningsprogram och ges allmän trafikplikt.

Sammanfattning av ärendet
Befintliga trafikeringsavtal för linjerna 220 (Mörön-Antnäs-Luleå) och 221
(Klöverträsk - Selet - Ale - Alvik - Antnäs - Kallax – Luleå) är på väg att löpa
ut.
Det finns inget intresse från nuvarande entreprenörer att använda optionerna
för fler avtalsår vilket innebär att Länstrafiken måste påbörja upphandling
snarast. Enligt kollektivtrafiklagen måste den Regionala
kollektivtrafikmyndigheten inför varje upphandling besluta om trafikplikt för
de aktuella linjerna.

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen
Länstrafiken i Norrbotten AB
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten
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Ärendenr
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2015-11-23

1 (2)
Ärendenr
2015/1303-20

Kommunal bostadsförmedling
Ärendenr 2015/1303-20

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. uppdra åt Stadsbyggnadsnämnden att organisera och förvalta en
kommunal bostadsförmedling. Utgångspunkten är att
bostadsförmedlingen ska vara bemannad och kunna finaniseras
genom egna intäkter. Upplägg, organisation och startdatum av
förmedlingen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott den
15 februari 2016.
2. Upprättandet av kommunal bostadsförmedling ska ske genom
verksamhetsövergång från Lulebo AB. Aktörer som köper delar av
Lulebos bestånd ska Lulebo AB uppmana att ingå i den kommunala
bostadsförmedlingen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har lokalt det övergripande ansvaret för bostadsförsörjningen.
Det kommunala åtagandet grundas främst på KomL (2000:1383) om
kommunernas bostadförsörjningsansvar. Om det behövs för att främja
bostadsförsörjningen ska en kommun även anordna en bostadsförmedling,
vilket framgår av 4§ lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
I Sverige idag har i huvudsak storstäderna (Stockholm, Malmö, Uppsala)
infört en kommunal bostadsförmedling. En mindre kommun har gjort
detsamma, Kungsbacka, som dessutom är av samma storlek som Luleå.
Bostadsmarknaden i Luleå är i förändring. Antalet privata aktörer har ökat i
och med Lulebos försäljning av 1600 lägenheter till Rikshem. Dessutom ska
Lulebo sälja ytterligare ca 1400 lägenheter till privata aktörer.
Huvudsyftet med att införa en kommunal bostadsförmedling i Luleå kommun
är att minimera negativ påverkan för boende i de bostäder som Lulebo
avyttrat till Rikshem. Detta genom att säkra att boende får behålla sin
befintliga köplats och slippa risken att hamna sist i en ny kö. Detta förutsätter
Rikshems medverkan i den kommunala bostadsförmedlingen vilket bolaget
ställt sig positiv till.
Generellt sett syftar införandet av en kommunal bostadsförmedling att
underlätta för bostadssökanden i kommunen att få tillgång till det samlade
utbudet av lediga lägenheter. Detta förutsätter att såväl allmännyttan som de
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2015-11-23

2 (2)
Ärendenr
2015/1303-20

större privata aktörerna i Luleå går med i kön. På kort sikt bedöms dock
intresset från befintliga större privata hyresvärdar i Luleå vara svalt.
Ett vanligt alternativ till kommunal bostadsförmedling är en aktörsgemensam
webportal där lediga lägenheter samlas men varje aktör äger sin egen kö.
Finansiering av bostadsförmedlingen bör ske dels med en administrativ avgift
för de fastighetsägare som nyttjar tjänsten, dels med en årsavgift och eventuell
förmedlingskostnad för den som står i kön.

Beslutsunderlag




Utdrag från Boverket, Om bostadsförmedling
Kommunal bostadsförmedling Uppsala
Kostnader för bostadssökande i de kommuner som har kommunal
bostadsförmedling

Anna Lindh Wikblad
Chef, samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsförvaltningen
Lulebo AB
Samhällsutvecklingskontoret
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1 (1)
Ärendenr

Kommunledningsförvaltningen
Avdelning
Sofia Riström

2015-10-16

2015/1303-XXX

Utdrag från Boverket, Om bostadsförmedling
Bilaga 1
Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag började
gälla den 1 januari 2011 och numera har majoriteten av kommunerna
uppdaterade ägardirektiv till de allmännyttiga bolagen som är från 2011 eller
senare.
Förmedling av bostäder
Det finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige. Det innebär att
fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra hur de
hanterar uthyrningsverksamheten.
Kommunala bostadsförmedlingar är ett verktyg som kommunerna har
möjlighet att använda sig av. Med kommunal bostadsförmedling avses en
serviceinstans där bostäder från flera olika fastighetsägare kan förmedlas och
där kommunen beslutar om vilka förmedlingsprinciper som ska gälla. Det
finns endast fyra kommunala bostadsförmedlingar i landet: Kungsbacka,
Malmö, Stockholm och Uppsala. Minst ytterligare fem av
Stockholmskommunerna är anslutna till Stockholms bostadsförmedling.
Däremot finns det kommuner som samarbetar på olika sätt när det gäller att
förmedla lägenheter:
•
Allmännyttan har en egen kö, vilket är det vanligaste och
förekommer i 258 av landets kommuner.
•
Kommunen har en lista med hyresvärdar på sin webbplats, finns
i 166 kommuner.
•

Bostadsportal på kommunens webbplats, 41 stycken.

•
Boplats Göteborg är en marknadsplats för bostäder i
Göteborgsregionen. Där förmedlas hyresrätter från samtliga kommunala och
flera privata hyresvärdar. På hemsidan förmedlas även lägenheter och rum
från privatpersoner samt publiceras annonser för lägenhetsbyten.
De två översta alternativen har ökat sedan flera år tillbaka, vilket visar att
kommunerna blir bättre på att ge service till de bostadssökande.
En viktig förutsättning för att kunna vara aktiv i sitt bostadssökande är
tillgång till internet. Det är närmast ett måste för den som söker bostad idag.
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2015/1303-XXX

Kommunal bostadsförmedling Uppsala
Bilaga 2
1. I korthet
Uppsala kommun har fattat beslut om att införa en bostadsförmedling.
Kommunstyrelsen fattade beslut den 27 maj om att förslå kommunfullmäktige
att inrätta en kommunal bostadsförmedling.
Den 15 juni beslutade kommunfullmäktige om hur bostadsförmedlingen ska
se ut och vilka regler som ska gälla. På den här sidan kan du läsa om hur
förmedlingen ska fungera.
2. Varför ska Uppsala ha en bostadsförmedling
Den största anledningen till att kommunen skapar en bostadsförmedling är att
underlätta för de som söker bostad i Uppsala. Det gör förmedlingen genom att
samla hyresvärdar på ett ställe.
Efterfrågan på bostäder och framförallt hyreslägenheter är stor i Uppsala. Det
finns många aktörer och de flesta har inte egna köer till sina bostäder. Med en
bostadsförmedling kommer den som söker hyresrätt att få tillgång till ett
större och samlat utbud av bostäder. Förmedlingen av bostäder sker på ett
rättvist och transparant sätt efter kötid. Den bostadssökande kommer att
kunna se var i förmedlingsprocessen den befinner sig och hur mycket kötid
som krävdes för att få hyresrätten när den är förmedlad.
3. Hur kön ska fungera
Uppsala bostadsförmedling kommer att erbjuda en enkel och effektiv
förmedling av hyreslägenheter. Kön byggs upp beroende på de köandes tid i
kön. Bostadskön är inte en enda lång ringlande kö utan det bildas en kö per
hyresrätt utifrån de som anmäler intresse för just den hyresrätten. Vem som
blir erbjuden hyresrätten styrs av kötiden, givet att du uppfyller de kriterier
fastighetsägaren ställer. Kriterierna kan till exempel gälla inkomst,
anställning, betalningsanmärkningar eller ålder.
Kötider
Kötiderna för att få en bostad varierar kraftigt. Hur snabbt du kan få en bostad
beror på flera faktorer, bland annat var du vill bo, hur många andra som är
intresserade av att bo där och hur mycket hyra du är beredd att betala.
Olika boendeformer
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2015/1303-XXX

Uppsala bostadsförmedling ska främst förmedla förstahandskontrakt, men
även enstaka korttidskontrakt. Det kommer att finnas olika typer av boenden
som du söker utifrån dina behov.
4. När kan du ställa dig i kön
Målet att bostadsförmedlingens kö ska vara på plats under 2016. Det är först
då som du kan ställa dig i kön och vi kommer att informera mer om när det
kommer att ske.
Vill du gå med i bostadsförmedlingen ska du först registrera dig på
bostadsförmedlingens webbplats. Den kommer att publiceras i samband med
att bostadsförmedlingen startar 2016. När du registrerat dig kommer du att
kunna välja mellan flera olika betalningsalternativ. Om du inte väljer att göra
en direktbetalning får du en faktura på den årliga köavgiften skickad till din
mailadress eller med vanlig post och du har då 30 dagar på dig att betala. Din
kötid räknas från den dag du registrerat dig i kön (på webbplatsen) och stryks
om du inte betalar avgiften i tid.
5. Kostnad för att stå i kön
Det kommer att kosta 290 kronor per år att stå i kön. Den summan kommer
även att gälla för dig som tidigare stått i en hyresvärds kö och inte betalat
något. Du kommer att få mer information om detta.
När du fått en hyresrätt kommer det att tillkomma en förmedlingsavgift på 1
250 kronor för att täcka kommunens kostnader.
Bostadsförmedlingen kommer ha möjligheten att införa lägre
förmedlingsavgifter för studenbostäder, trygghetsboenden och
korttidskontrakt.
Anledningen till att bostadsförmedlingen tar ut avgifter är för att den ska vara
självfinansierad och alltså inte betalas av skatter.
6. Köregler
Oavsett var i landet du bor kan du stå i bostadskön i Uppsala och samma
regler gäller för alla som står i kön.
Krav för att ställa sig i kön
Alla som ställer sig i förmedlingens kö måste antingen ha ett svenskt
personnummer eller samordningsnummer. Alla som ställer sig i kön måste ha
fyllt 16 år.
Det här händer om fler sökande till samma bostad har lika lång kötid
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Är det fler sökande som anmäler intresse för en hyresrätt och har lika lång
kötid får den som först anmäler intresse erbjudandet. Den nya
bostadsförmedlingen innebär ingen förändring från hur Uppsalahems kö
fungerar idag. Det är samma princip som gäller för bostadssökande i
Stockholms bostadsförmedling och Boplats syd.
Sök aktivt
Du kommer själv att söka och anmäla intresse för de bostäder som
utannonseras på webbplatsen.
7. För dig som redan står i kö
Om du står i en eller flera av de kommunala hyresvärdarnas (Uppsalahem,
Studentstaden eller Uppsala Kommuns Fastighets AB) köer sedan tidigare,
kommer du ha 18 månader på dig att ställa dig i bostadsförmedlingens kö för
att få behålla din nuvarande kötid hos de kommunala hyresvärdarna under en
övergångsperiod. Du ställer dig i bostadsförmedlingens kö genom att betala
köavgiften när bostadsförmedlingen startar, precis som alla andra som vill stå
i bostadsförmedlingens kö. Du kommer då att stå i två köer parallellt tills den
andra kön avvecklas, enligt förslaget 31 december 2022. Information kommer
att skickas ut när det är dags att registrera sig hos bostadsförmedlingen.
Du som står i den särskilda kön har förtur till en del av de kommunala
hyresrätterna. Hyresrätterna fördelas som tidigare: utifrån att du dels
uppfyller kriterierna som finns för den aktuella hyresrätten (det finns till
exempel särskilda kriterier för ungdomslägenheter), dels hur lång kötid du
har. Andelen såna här hyresrätter kommer att minska successivt genom åren
eftersom fler och fler kommer att få en bostad.
Alla privata aktörer har olika regler för vad som gäller för deras köer i de fall
där det finns en kö. Prata med din hyresvärd om du har frågor!
Du kommer att få mer information om detta.
8. För dig som redan hyr bostad av kommunala bostadsbolag
Kommunen ska fortsätta att utreda en internbyteskö under hösten 2015. En
internbyteskö innebär att du som har hyreskontrakt inom de kommunala
bolagen kommer att kunna söka bostad inom de kommunala bostadsbolagen i
en separat kö.
Du kommer att få mer information om regler och förutsättningar under
hösten.
9. Kontakt
Kontakta kommuninformation
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Hit kan du ringa om du vill veta mer om kommunen eller kommunens
organisation. Du är också välkommen på vår besöksadress, där du kan hämta
broschyrer och ställa frågor.
Telefon: 018-727 18 10, måndag–fredag 9.00–17.00
E-post: kommuninformation@uppsala.se
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Kommuninformation, Stationsgatan 12, 753 75 Uppsala
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Jan Unga

2015-11-13

1 (2)
Ärendenr
2015/1297-042

Finansiering av verksamhetsplan 2016-2017 för Råne älvdal
Utveckling
Ärendenr 2015/1297-042

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå medfinansiering om
700 000 kr per år till Råne älvdal Utveckling AB för åren 2016-2017.

Sammanfattning av ärendet
Råne älvdal Utveckling (RUTAB) ansöker om 700 000 kr per år i medfinansiering för genomförandet av verksamhetsplan 2016-2017.
Verksamhetsidén för RUTAB är att skapa tillväxt i Råne älvdal genom att
verka för nyetablering av företag och företagsutveckling samt initiera och
bedriva projektverksamhet för företagsutveckling.
Ambitionen för RUTAB är att samarbeta med befintliga företagare och andra
aktörer samt med Luleå Näringsliv AB (LNAB) och Boden Utveckling.
Verksamhetsplanen beskriver bland annat utvecklingsområden och vilka mål
man har och hur dessa mål ska uppnås. I finansieringen av
verksamhetsplanen för 2016 och 2017 föreslås en basfinansiering av Luleå och
Boden kommuner med 700 000 kr per år från respektive kommun. Övrig
finansiering, ca 130-150 tkr, baseras på avgifter från medlemsföretagen, samt
eventuella projektmedel.

Beskrivning av ärendet
Det är viktigt att näringslivssatsningar görs inom hela kommunen där sådana
förutsättningar finns.
Tillväxtkontoret bistår föreningar och företag med kompetens vad avser olika
projektinitiativ och externa finansieringslösningar, oftast i samarbete med
grannkommunerna och då i synnerhet med Bodens kommun.
Luleå Näringsliv AB samt Visit Luleå finns också med för att samordna
resurser för det lokala näringslivet och skapa förutsättningar för ett växande
näringsliv i hela kommunen.
Tillväxtkontoret menar att det inte finns tillräckligt med medel att
basfinansiera ytterligare ett utvecklingsbolag inom kommunen.

Beslutsunderlag
Ansökan från Råne älvdal Utveckling AB, bilaga.
Jan Unga
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Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Jan Unga

2015-11-13

Landsbygdsutvecklare

Beslutet skickas till
Råne älvdal Utveckling AB, Tillväxtkontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-11-12

1 (2)
Ärendenr
2015/1436-14

Finansiering av förstudie/projektfas Wow Tech Luleå
Ärendenr 2015/1436-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
1. anslå 360 tkr till förstudie Wow Tech 2016,
2. medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering,
3. som villkor gäller Luleå kommuns villkor för projektfinansiering,
4. som villkor gäller att stadsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen
och tillväxtkontoret erbjuds representation i styrgruppen för projektet.

Sammanfattning av ärendet
WowTech Luleås målsättning är att tydliggöra stadens kompetensprofil
genom ett tiotal installationer. Genom funktionella installationer på
mötesplatser för alla åldrar ska Luleå visa upp näringslivets innovationshöjd
och kreativitet. Funktionella installationer avser installationer som har en
nytta utöver utsmyckning, som exempelvis att informera, interagera eller fylla
ett behov. De branscher som kommer att beröras av projektet kommer främst
att bli teknikindustri, IKT och kulturella och kreativa näringar.
Installationerna ska vara av olika art; installationer som pågår under tre år
eller längre, installationer som årstidsbundna samt pop-up installationer.
Denna förstudie omfattar planeringsfasen av projektet med bl a:
 Analyser
 Säkerställa triple helix
 Identifiering av potentiella platser
 Kompetensscreening
 Budgetuppskattning installationer
 Fortsatt finansiering
Luleå Näringsliv AB är projektägare, planeringsfasens budget är 840 tkr. Från
Luleå kommun söks 360 tkr. Övrig finansiering söks från Längmanska
företagarfonden 240 tkr samt genom privat finansiering i form av egen tid.
Tillväxtkontoret menar att förstudien skapar förutsättningar för att stärka
Luleås profil och attraktionskraft.

Beslutsunderlag
Ansökan (bilaga)
Maria Bergman
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2015-11-12

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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2 (2)
Ärendenr
2015/1436-14

2015/
Projektansökan
LU L E Å N Ä R I N GS L I V
LICAB
MERAMEDIA
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1

Bakgrund

Luleå är en stark och profilrik stad, med både spets och bredd. Mycket
av den stora stadens utbud, men med den lilla stadens närhet till platser
och varandra.
Den identitet som man i Vision 2050 valt att specifikt visa fram är
”Kuststaden Luleå”, vilken på ett fint sätt visar på den vackra och användbara belägenhet staden har. Naturupplevelsen är sällan mer än ett
ögonkast bort.
Detta projekt syftar till att, utöver dessa stadens styrkor, även visa,
framhålla och skapa kännedom och stolthet kring de styrkor invånare
och näringsliv har – Luleås kompetens.
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2

Projektbeskrivning

WowTech Luleå ska på ett exekutivt sätt lyfta ut näringslivets teknikprofil i samhället - låta staden visa vad vi är bra på. En del av stadens
identitet är - och bör vara - vad vår kompetens består av. Som en del av
att profilera staden ska projektet låta besökare och invånare känna av
att vi är
•
En stark teknikstad som kan allt från att koka stål till att laserskära eller skapa avancerade high-techprodukter och tjänster
•
En stad full av innovativa och kunskapsintensiva näringar som
främjar entreprenörskap och nyföretagande
Genom funktionella installationer på mötesplatser för alla åldrar ska
resultatet av projektet skapa intresse hos besökare, likaväl som stolthet
och kännedom hos stadens invånare. Effekten för deltagande företag
ska bli en positiv påverkan på attraktion av kompetens och nya affärskontakter.
Projektets installationer ska upplevas som oväntade och inspirerande.
De ska genom spännande kombinationer erbjuda en innovationshöjd
och framhålla de kompetenser vi som stad har tillsammans.
Projektet ska omfatta minst 10 st installationer över 3 år, vilka kommer
att vara av tre olika typer;
•
Long term – avser att finnas under hela projektets längd, med
potential att permanenta om så önskas
•
Seasonal – finns på somrarna alternativt vintrarna under den tid
projektet pågår
•
Pop-up display – en yta tillhandahålls där funktionella installa
tioner från olika företag och branscher uppvisas under kortare
tidsperioder

1 Begreppet funktionella installationer avser installationer som har en nytta

utöver utsmyckning, som exempelvis att informera, interagera eller fylla ett
behov.
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Alla installationer kommer att gå under det gemensamma varumärket WowTech Luleå och kännas igen genom detta. Installationerna ska
framhålla de deltagande företagen och den kompetens de besitter, vilket
ej ska förväxlas med att köpa reklamplats för sin logotyp. WowTech
Luleå är en del av Luleås identitet, och att få vara del av denna ger mervärde och good will för företagen som har potential att vida överstiga
annan typ av marknadsföring, utan att logotypens exponering ska stå i
centrum i detta projekt. Att å andra sidan kunna dra nytta av ett engagerat näringsliv för att profilera staden utgör för Luleå kommun naturligtvis ett motsvarande mycket stort värde.
WowTech Luleå ska möjliggöra för alla typer av företag att vara med
och synliggöra sin kompetens, stora som små. Många företag som
tydligt avspeglar vår spets inom innovation och entreprenörskap har
begränsade finansiella medel, men är en nyckeldel av stadens identitet
enligt program E, Vision 2050.
En digital arena för att kunna följa projektet kommer att finnas på plats.
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2

Projektbeskrivning

2.1

Syfte

Syftet med projektet är att komplettera stadens identitet som kuststad
med stadens kompetensprofil.
Genom att låta företag inom prioriterade tillväxtbranscher synliggöra
sig själva som en del av stadens identitet möjliggör projektet en positiv
effekt på rekrytering och affärsskapande genom ökad attraktionskraft
för de företag som deltar i WowTech Luleå.
Samtidigt skapas intresse hos stadens besökare såväl som ökad kännedom och förenande stolthet hos våra invånare.

2.2

Mål

2.3

Målgrupp

Projektet ska
•
Tillsammans med kommun och företag i Luleå planera och
installera minst 10 funktionella installationer på strategiskt
utvalda mötesplatser i staden
•
Bidra till en ökad kännedom om vilken kompetens som finns
i Luleå
•
Bidra till ökad attraktionskraft hos de deltagande företagen
gentemot både kompetens och nya affärer

Projektets målgrupper är
•
Näringslivet i form av ett antal företag inom de sex prioriterade
tillväxtbranscherna i Luleå (utpekade i Vision 2050). Dessa företag får en unik möjlighet till exponering vilket kan underlätta
rekrytering och leda till nya affärer både lokalt, nationellt och
internationellt
•
Invånare och besökare i Luleå, genom att erbjuda ökad kännedom om och stolthet över den kompetens som näringslivet i 		
Luleå erbjuder.
•
Staden Luleå, vars kuststadsprofil kompletteras med en kompetensprofil som framhåller Luleå som en teknikkommun i enlighet
med den indikation som finns angiven i Vision 2050.
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2.4

Projektorganisation

Projektets huvudman är Luleå Näringsliv AB, Matz Engman. Styrgrupp
föreslås bestå av densamme, huvudprojektledare, Luleå kommun SBK,
LTU, näringslivsrepresentanter, och eventuellt också Teknikens Hus.
Projektet i sin helhet som ett huvudprojekt, men består i sin tur av delprojekt för varje funktionell installation. Huvudprojektledare ansvarar
för planering, ekonomisk uppföljning samt kvalitativ leverans gentemot
beställare.
Flertalet funktioner inom Luleå kommun kommer att behöva hålla tät
kontakt med projektet och bidra till genomförandet. Det kan bli aktuellt
att ta in underkonsulter för vissa uppgifter.
De branscher som kommer att beröras av projektet kommer främst att
bli teknikindustri, IKT och KKN. Dock kommer alla de sex branscher
som i Vision 2050 utpekats som prioriterade tillväxtområden att till
varierande grad inkluderas i projektet. Dessa sex branscher är kunskapsintensiva tjänstenäringar, förädling inom basindustrin, energi- och
miljöteknik, test- och övningsverksamhet, upplevelsenäringar samt
handel.
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2.5

Arbetssätt

Projektet faser beskrivs nedan:

Planering:
•
Planering av projektets olika faser på mer detaljerad nivå
•
Budgeten förfinas
•
Intressent- & konsekvensanalys
•
Riskanalys
•
Utveckling av presentationsmaterial
•
Säkerställande av samverkanspartners inom näringslivet
•
Utredning av eventuell ytterligare utökning av finansiering
•
Visuellt koncept utvecklas
Go/NoGo-beslut:
•
Efter planeringsfasen avgörs om tillräcklig finansiering från 		
företag kunnat bekräftas. Projektets finansiärer avgör detta. Om
så inte är fallet avslutas projektet, och finansieringen för resterande delar av projektet utgår.
Samverkan företag:
•
Utveckling funktionella installationer
•
Utveckling av samarbete med och mellan företag
•
Budgetuppdatering och förfining
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Koordinering andra initiativ:
•
Arbete med att koordinera med de andra initiativ inom liknande
områden där samdriftsfördelar alternativt möjligheter att haka
i varandra identifierats. Detta för att optimera resursanvändning
samt maximera resultat.
			
Genomförande/implementering:
•
10 delprojekt
•
Planera – producera – testa – implementera
•
Marknadsföring och kommunikation
Uppföljning:
•
Slutrapportera tid-kostnad-kvalitet-leverans
•
Sammanställa lessons learned
•
Rekommendation fortsatt arbete

2.6

Uppföljning/utvärdering

Löpande uppföljning av projektet sker i form av kontinuerlig mätning
av tid-kostnad-kvalitet-leverans. Vid projektets slut kommer måluppfyllnad för de övergripande målen att presenteras.
Föreslagna mätetal:
•
Kännedom om profilen hos näringslivet i Luleå samt attityd till
installationerna, mäts genom enkätundersökningar i digitalt 		
samt analogt format
		
– Mål: 50% av tillfrågade 18-65 år ska uppfatta Luleå som en
		
teknikkommun (formulering från Vision 2050)
•
Antal interaktioner med installationerna t ex genom knapptryck
ningar, appnedladdningar, sidbesök etc.
– Mål: Detta mål kan ej definieras förrän installationernas slag
är fastställda
•
Företagens upplevda effekt på attraktion av kompetens och nya
affärer, mäts genom uppföljning med deltagande företag
		
– Mål: 75% ska ha upplevt en positiv påverkan vid projektets
		slut
•
Antal omnämnanden i media; lokal, nationell och internationell
– Mål: 10 lokala omnämnanden, 3 nationella omnämnanden
samt 1 internationellt omnämnande i media
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3

Praktiska parametrar

3.1

Tidsaspekt

3.2

Finansiering

Projekt WowTech Luleå startas upp under november 2015 och löper
till och med 2018. Detta för att kunna säkerställa ett sammanhållet och
kraftfullt projekt som utgör en sammanhängande helhet med tyngd.
Huvudsaklig finansiering söks från Luleå kommun i kombination med
en eller flera andra finansieringsparter. Denna finansiering avser täcka
projektledning, koordination samt övriga kostnader för installation och
idriftsättande av installationerna.
Deltagande företag medfinansierar projektet i form av bidrag av material och arbetstid. Enbart under planeringsfasen (innan Go/NoGo-beslut)
uppskattas företagens bidrag av arbetstid att uppgå till 240 000kr.
Övriga möjligheter att växla upp projektets pengar kommer att undersökas under planeringsfasen för att, om denna medfinansiering erhålls,
kunna utöka projektet.
Medfinansiering har även sökts från Längmanska företagarfonden.
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3.3

Budget

Observera att nedanstående budget förutsätter medfinansiering från
deltagande företag genom bidrag av material och i viss mån även arbetstid. Budgeten för installationerna är av schablonmässig karaktär på
grund av att medverkande parter och därmed omfattning och karaktär
på installationer ej är klara ännu. En uppdaterad och mer precis budget
presenteras vid Go/NoGo-beslutet.

			2015

2016

2017

2018

Planering

(inkluderar bl a visuell konceptframtagning, planering, upprättande av samarbeten med företag,
utredning av ev uppväxling av
finansiering)

300

300

Samverkan företag
(inkluderar bl a projektledning, utveckling installationer, utveckling
av samarbete med och mellan
företag)

400

500

50

50

Koordinering andra initiativ
(Inkluderar bl a arbete med att
koordinera med andra projekt för att
optimera användandet av resurser
samt maximera resultatet)

Genomförande/implementering
(De schablonmässiga budgetsiffrorna för varje
installation nedan inkluderar bl a projektledning,
planering, produktion, testning och implementering
av installationerna. De inkluderar även kostnader
för material och arbete som ej kan erhållas från
deltagande företag alt kommun)

Installation
Installation
Installation
Installation
Installation
Installation
Installation
Installation
Installation
Installation
Uppföljning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

400
100
250
400
250
250
400
250
400
250
250

(inkluderar bl a slutrappor t,
lessons learned, förslag till
fortsatt arbete)

(ksek)

300

2150

1850
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4

Strategiska parametrar

4.1

Vision 2050

Projektet har framför allt starka kopplingar till program E och C inom
Luleå kommuns Vision 2050.
WowTech Luleå avser att tydligt framhålla vår kompetens och växtvilja
inom teknik och innovationer. Som en del av detta ska internationella
framgångar och ambitioner tydliggöras, som samarbetet med Austin
och eventuellt några framgångsrika exempel på export.
Som ett led i att göra Luleåregionen till ett nav för tillväxt, kunskap och
kompetens så behöver staden andas, leva och proklamera detta. Stolta,
upplysta invånare lyser starkast bland marknadsföringsbudskap.
De funktionella installationer detta projekt avser kan på ett förståeligt
sätt återspegla smart specialisering – det finns inga gränser för på vilka
sätt vår kompetens kan appliceras. Att just bygga in funktionalitet i
installationerna ska kunna göra dem spännande, skapa nyfikenhet och
på ett brett sätt kunna attrahera både boende och besökande till att vilja
veta mera, samt utgöra en utmärkt arena för att synliggöra näringslivets
spets i Luleå.
Installationerna ska kunna återspegla både produkt - och tjänstenäring,
samt kunna lyfta fram både fysiska innovationer och mer abstrakt kunskapsskapande.
WowTech Luleå ska kunna utgöra en bro mellan näringsliv och samhälle. Det ska kunna upplevas och användas av människor i alla åldrar, strävan ska vara att alla åldersgrupper ska tilltalas av minst en av
installationerna. Ny teknik och innovationer kan förutom tillväxt också
skapa nytta för medborgarna, verksamhetsutveckling kan lyftas ut i
det offentliga rummet. När samhälle och näringsliv flätas samman kan
vi skapa en stadsidentitet med kvalitativt innehåll. Genom att generöst
visa upp och dela med oss av data och innovationer kan vi hjälpa varandra framåt och attrahera fler att delta i vårt näringsliv.
Det offentliga rummet är det mest tillgängliga och allmängiltiga verktyg vi har för att skapa stadens identitet, och den består både av vad
staden är och vad den kan!
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4.2

RUS

De prioriterade fokusområden som finns inom Länsstyrelsens regionala
utvecklingsstrategi (RUS) är som följer:
•
Skärningspunkter inom fokusområden
•
Teknik- och tjänsteutveckling inom industrin
•
Test- och övningsverksamhet
•
Energi- och miljöteknik
•
Digitala tjänstenäringar
•
KKN
Dessa områden stämmer till stor del överens med de sex prioriterade
tillväxtområden som finns i Vision 2050, och utgör därför också de områden som WowTech Luleå kommer att sträva efter att framhålla.
RUS talar också om ett antal prioriterade områden inom strategin där
bland annat livsmiljöer, innovation och förnyelse finns nämnda. Även
dessa områden täcks in av projektet.
Luleå utgör en viktig plats för mottagande av besökande till stora delar
av länet, både privata och affärsresenärer. Flera företag vittnar om att
Luleås profil och attraktionskraft är viktig för att kunna attrahera kompetens till hela länet. WowTech Luleå skulle därför kunna utgöra en
pusselbit även i den regionala utvecklingsstrategin.

4.3

Destination Capacity Buildning in Swedish Lapland

Bland de aktiviteter som nämns inom destinationsutveckling i projektet
Destination Capacity Building in Swedish Lapland finns ”Utveckling
av smarta lösningar för lokal platsbunden digital information på olika
språk för att synliggöra SMF:s alla produkter på marknaden.”
I detta sammanhang skulle WowTech Luleå kunna fylla en viktig överbryggande funktion mellan turism/besöksnäring och det lokala näringslivet inom andra branscher. En kontinuerlig dialog mellan dessa
två parter är en förutsättning för att nå den del av målet som har att
göra med att för besökare tydliggöra stadens kompetens som en del av
dess identitet.
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5

Hållbarhet och jämställdhet

5.1

Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet: En del av syftet med WowTech Luleå kan sägas
vara att bidra till skapandet av ett kretslopp inom staden genom att attrahera potentiell arbetskraft och etableringar till Luleå. Dessa kommer
sedan, väl här, att själv bidra till stadens kompetens förstärks ytterligare, och Luleå får mer att visa upp som en del av stadens identitet.
Social hållbarhet: Att visa upp stadens kompetens handlar också om
att visa upp dess mångfald. En ökad mångfald bidrar per definition till
att bredda vår kompetens, både kulturell och professionell. Detta ska
projektet återspegla.
Miljömässig hållbarhet: Vår geografiska belägenhet ger oss i Luleå
en hel del unika möjligheter vad det gäller miljömässighet. Detta ska
naturligtvis genomsyra både innehållet i projektet samt hur projektet
genomförs.

5.2

Jämställdhet

WowTech Luleå kommer att i både styrelse och projektledning medvetet säkerställa att ett jämställt förhållningssätt iakttas.
Projektet kommer vidare att visa på att Luleås kompetens har både
bredd och spets, och där finns möjlighet för jämställdhetsfrågan att ta
sin välförtjänta plats.
En gemensam strävan hos många teknikrelaterade branscher i Luleå
är att anställa fler kvinnor för att utjämna könsbalansen på arbetsplatsen. Ett grundbehov i detta är enligt flera företag att skapa kännedom
och intresse för företaget hos fler kvinnor, samt att lyfta den image som
dessa branscher historiskt sett har i staden. WowTech Luleå har möjligheten att fylla en nyckelfunktion i detta arbete för företagen.
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6

SWOT WowTech Luleå

STRENGHTS
+ Win-win situation för både stad,
invånare och näringsliv
+ Stor t intresse och gott mottagande redan innan uppstar t

WEAKNESSES
- Kräver underhåll
- Känsligt för sabotage

OPPORTUNITIES
+ Liknande projekt väl mottagna i
andra städer
+ Möjlighet att göra till återkommande projekt för att underhålla
god relation mellan kommun och
näringsliv
+ Ev möjlighet att delta i EUinitiativet ”Smar t Cities and
Communities”

THREATS
- Risk att bli kopierade
- Risk för konjunkturpåverkan

7

Letters of Suppor t

Under arbetet med att bereda projektet WowTech Luleå har ett antal
företag vidtalats för att undersöka intresset för projektet. Letters of
Support har undertecknats av ett urval av företag som stödjer projektet
och är intresserade av att delta. När projektet är uppstartat kommer fler
företag att kontaktas (del av projektfas Planering, se kapitel 2.5). De vid
talade företagen som skrivit under Letters of Support finns med som en
bilaga till projektansökan och består av följande företag:
•

A och D arkitektkontor

•

Brändökonferens

•

Ferruform

•

Gestamp Hardtech

•

Luleå Energi

•

Oh My

•

Mobilaris

•

SSAB

•

Swerea Mefos

•

The Node Pole

38

Dessa företag har valts ut med tanken att visa att intresse för WowTech
Luleå finns inom de huvudsakligen intressanta branscherna; teknikindustri, miljö- och energi, IT/kunskapsintensiva tjänstenäringar, test- och
övningsverksamhet, kulturella och kreativa näringar samt upplevelsenäringar.
Intresset hos tillfrågade parter inom näringslivet har varit mycket stort.
Företagen ser stora möjligheter och en win-win-situation i att visa upp
sin kompetens som en del av stadens profil.

8

Förslag till for tsatt arbete

Baserat på till vilken grad de övergripande målen uppnåtts finns en rad
potentiella fortsättningar av projektet.
•
•
•

Projektet kan förlängas, med betydelsen att behålla de funktionella installationerna längre än de planerade tre åren.
Projektet kan förlängas och byggas ut, med betydelsen att man
behåller installationerna och kompletterar dem med fler.
Projektet kan permanentas, med betydelsen att man upprättar
drift och underhåll för installationerna med avsikt att de ska fort
leva utan bestämd sluttidpunkt.

Vilket förslag till fortsatt arbete projektet rekommenderar kommer att
redogöras för i den slutrapport som levereras i uppföljningsfasen (se 2.5
Arbetssätt).
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Planeringfas WowTech Luleå
En nedbrytning av den första fasen av projektet – från uppstart till
Go/NoGo-beslut
1. Framtagning av säljmaterial
Ett material att ha som underlag för planeringsfasen i projektet behöver tas fram. Detta material ska
innehålla bakgrund, syfte, mål mm men även skisser på möjliga installationer samt en framtida
webbplats och/eller app.

2. Analyser
Projektteamet gör följande analyser för att proaktivt säkerställa kvalitet i projektet:




Riskanalys
Konsekvensanalys
Intressentanalys

3. Säkerställa triple helix
Projektet behöver presenteras för LTU och deras deltagande säkerställas. Även Luleå kommun
behöver vidtalas för att slå fast vilka personer som ska involveras i projektet från deras sida.

4. Stormöte
Möte i exempelvis Vetenskapens Hus tillsammans med kommunalråden för att presentera projektet
för intressenter inom näringslivet och förklara hur samverkan mellan kommun och näringsliv behöver
se ut för att kunna genomföra projektet. På mötet ska alla företag, stora som små, ges möjlighet att
anmäla sitt intresse för deltagande.

5. Identifiering av potentiella platser
Arbete med att tillsammans med Luleå kommun peka ut potentiella platser för de tio
installationerna, som ett underlag för diskussionerna med de deltagande företagen.

6. Kompetensscreening
För att inventera den kompetens som finns bland intresserade företag, och framöver kunna
kombinera dessa på intressanta och innovationshöjande sätt, behöver projektteamet gå vidare i tre
parallella spår:
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Möten med de företag som tidigare signerat Letter of Support (ca 10st)
Möten med övriga företag som antingen anmält intresse vid stormötet, alternativt har en
specifik typ av kompetens som behöver representeras i projektet (uppskattat till ca 10-15st)
Utvärdering av potentiellt användande av redan befintliga, eller delvis befintliga, funktionella
installationer

7. Kreativ workshop
Workshop vars syfte är att kombinera ihop kompetenser från kompetensscreeningen på ett
intressant och innovationshöjande sätt. Denna kompetenskombination ska därmed kunna utgöra en
funktionell installation som förser betraktaren med information, interaktion eller funktion på det sätt
som WowTech Luleå föresatt sig.

8. Konstnärlig och byggteknisk input
De förslag som kommit ut från den kreativa workshopen lämnas över till en konstnärlig ledare el likn
samt till byggtekniska konsulter som utifrån sina respektive expertområden ger input till förslagen.

9. Budgetuppskattning installationer
En kostnadsmässig bedömning av projektledning, produktion, testning, idriftsättande samt underhåll
under projektets gång görs för varje funktionell installation.

10. Visuell gestaltning/modell
En arkitekt tar fram ett visuellt uttryck för varje installation.

11. Återkoppling till företag
Det kompletta förslaget på funktionell installation, inklusive företagskombination, funktionsidé,
gestaltning samt budget, återkopplas till företagen som då får ta ställning till det konkreta förslaget.

12. Planering kommande faser
När installationerna finns definierade skapas förutsättningar för att förfina planeringen för
kommande faser i projektet. Projektteamet vet nu vilka företag som kommer att delta, vilka andra
initiativ man behöver koordinera med, samt vilka tidsramar som blir aktuella för launch av
installationer.

13. Finansieringsöversyn
Ansökan för finansiering kommande faser, samt sammanställning av de olika typerna av finansiering
som säkrats för resten av projektet.
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Go/NoGo-beslut
Finansiärerna ges en möjlighet att vid denna tidpunkt tillsammans besluta huruvida projektet ska
fortgå eller inte. Budget och innehåll i de funktionella installationerna finns nu framtaget och kan
ligga till grund för finansiärernas ställningstagande.
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Organisation för samordning av satsningar på evenemang
Ärendenr 2015/1523-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. evenemangsrådet permanentas och består av en representant från var
och en av följande organisationer: tillväxtkontoret, fritidsförvaltningen,
kulturförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Visit Luleå AB,
2. evenemangsrådet kan själva besluta om att adjungera representanter
från andra organisationer till rådets möten,
3. Luleå kommuns tillväxtchef är ordförande i evenemangsrådet,
4. utöver Visit Luleås representant i evenemangsrådet adjungeras
evenemangssamordnaren på Visit Luleå AB till evenemangsrådet,
5. tillväxtkontoret är rådets sekretariat,
6. evenemangsrådet samordnar och ansvarar för framtagande av
evenemangsstrategi för Luleå samt samordnar finansiering av
evenemang,
7. beslut om strategi och ekonomiska insatser tas i vanlig ordning av
vederbörligt beslutande organ,
8. ansökningar och projekt hanteras i vanlig ordning inom den
kommunala organisationen.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtkontoret föreslår att evenemangsrådet permanentas men att ett antal
justeringar i organisation, arbetssätt och finansiering görs. I huvudsak handlar
det om att höja den strategiska nivån på rådet samt frigöra
evenemangssamordnaren från administration och handläggning av ärenden
för att ge större möjligheter till proaktivt främjande av större evenemang i
Luleå. Evenemangsrådet föreslås ha en samordnande roll för
evenemangsstrategi och finansiering av evenemang, men beslut och
handläggning hanteras i vanlig ordning inom kommunens organisation.

Beskrivning av ärendet
Plan- och tillväxtutskottet beslutade 2014-08-18 att finansiera projektet
Evenemangsstrategi för Luleå med 1 700 tkr under perioden 2014-10-01 –
2015-12-31. Grunden i projektet var att skapa ett evenemangsråd för
samordning av evenemangsfinansiering samt att 1 700 tkr avsattes för att
finansiera evenemang som prioriterades av rådet. Evenemangsrådet bestod av
representanter från tillväxtkontoret, fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen,
stadsbyggnadsförvaltningen samt Visit Luleå AB. Evenemangssamordnaren
på Visit Luleå AB har fungerat som sekreterare och handläggare i rådet.

43

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Håkan Wiklund

2015-11-17

2 (3)
Ärendenr
2015/1523-14

Tillväxtkontoret har ansvarat för att handlingar registreras, att
delegationsbeslut skrivs och att beslutade medel betalas ut.
I utvärderingen av evenemangsrådets arbete framförs att verksamheten har
fungerat och utvecklats efter hand. I utvärderingen framförs bland annat
följande synpunkter som kan vara värda att beakta när en fortsättning av
verksamheten prövas:
 rådets verksamhet har inriktats på att behandla ansökningar av
finansiering av evenemang,
 evenemangssamordnaren har lagt mycket tid på att hantera
ansökningar och annan administration och i mindre utsträckning
arbetat proaktivt för större evenemang,
 evenemangsrådet har inte tagit fram en långsiktig evenemangsstrategi,
utan erfarenheterna från projektperioden är tänkt att tas med i
framtagandet av en strategi,
 evenemangsrådet har inte haft en ordförande.
Tillväxtkontoret vill tillägga att tillväxtkontorets administration gällande
registrering av ansökningar, beslut och rapporter, skrivande av
delegationsbeslut samt utbetalning av beslutade pengar har krävt en inte
obetydlig arbetsinsats. När det gäller rådets strategiska roll verkar den i någon
utsträckning roll ha begränsats till den pott för finansiering av evenemang
som avsattes till rådets verksamhet. De ekonomiskt tunga satsningarna på
evenemang som Luleå Hamnfestival och Musikens makt har inte i någon
större utsträckning varit en fråga för evenemangsrådet. Den kanske viktigaste
funktionen som evenemangsrådet har haft är samordningen mellan de
organisationer som varit representerade i rådet.
Tillväxtkontoret menar att evenemangsrådet har viktiga funktioner att fylla
och föreslår att evenemangsrådet permanentas. För att höja den strategiska
nivån, öka evenemangssamordnaren möjligheter till proaktivt arbete samt
förenkla administrationen kring rådet föreslås ett antal förändringar.
Sammantaget föreslår tillväxtkontoret att organisationen för samordning av
satsningar på evenemang ser ut på följande sätt:







evenemangsrådet permanentas och består av en representant från var
och en av följande organisationer: tillväxtkontoret, fritidsförvaltningen,
kulturförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Visit Luleå AB,
evenemangsrådet kan själva besluta om att adjungera representanter
från andra organisationer till rådets möten,
Luleå kommuns tillväxtchef är ordförande i evenemangsrådet,
utöver Visit Luleås representant i evenemangsrådet adjungeras
evenemangssamordnaren på Visit Luleå AB till evenemangsrådet,
tillväxtkontoret är rådets sekretariat,
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evenemangsrådet samordnar och ansvarar för framtagande av
evenemangsstrategi för Luleå samt samordnar finansiering av
evenemang,
beslut om strategi och ekonomiska insatser tas i vanlig ordning av
vederbörligt beslutande organ,
ansökningar och projekt hanteras i vanlig ordning inom den
kommunala organisationen.

Beslutsunderlag
Beslut om finansiering av projekt Evenemangsstrategi för Luleå i plan- och
tillväxtutskottet 2014-08-18, bilaga
Rapport utvärdering av evenemangsråd i Luleå, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Fritidsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Visit Luleå AB
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Rapport
Utvärdering ”Evenemangsråd i Luleå”
1. Bakgrund
Luleå kommun har fyra övergripande riktningar i en översiktsplan som skall bidra
till Luleås vision 2050. I program B som handlar om att ”Vilja uppleva och att
skapa rum för möten” finns beskrivet en ambition att det skall ske en samordning
mellan olika aktörer inom kommunen som arbetar med evenemang. Att
evenemang ökar Luleås attraktionskraft som stad för boende och besökare finns
även beskrivet i Program C, Kuststaden Luleå
I början av 2014 initierade VD:n för Visit Luleå ett arbete med att försöka samla
de kommunala aktörerna för evenemang i Luleå. Tanken var att försöka minimera
suboptimering och stärka Luleå som evenemangsstad. Vintern/våren bedrevs ett
arbete, under ledning av VD:n för Visit Luleå, med representanter för
utvecklingskontoret(numer Tillväxtkontoret), Kulturförvaltningen,
Fritidsförvaltningen, Tekniska förvaltningen (numer Stadsbyggnadsförvaltningen)
Luleå Expo och Visit Luleå. Ett gediget arbete pågick under vintern/våren 2014
för att processa grundtankarna med samordningen. Ett dokument upprättades med
titeln ”Evenemangsstrategi för Luleå”. Detta dokument låg sedan som grund för
det arbete som startades i och med att kommunen beslutade om en tillsättning av
ett Evenemangsråd i augusti 2014.
Rådet hade en liknande sammansättning av representativitet som tidigare, med
undantag av representant från stadsbyggnadsförvaltningen. Som samordnare
utsågs en person från Visit Luleå.

2. Uppdrag
Utredningsuppdraget innebär:


Att utvärdera de målsättningar som finns upprättat för Evenemangsrådet.
Utgången är dokumentet ”Strategi för projektet Evenenmangsråd i Luleå”.



Att utvärdera i vilken utsträckning som de tilldelade medel till olika evenemang
har följt de uppsatta prioriteringarna



Att göra en analys av sammansättning av de funktioner som finns i
Evenemangsrådet.
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3. Metod
Följande moment har ingått i utredningen.
1. Genomgång av tillämpliga dokument
2. Samtal/Intervjuer med förvaltningschefer för Kultur, Fritid, Tillväxtkontoret,
stadsträdgårdsmästare från stadsbyggnadsförvaltningen, VD Luleå Expo,
VD och vice VD Visit Luleå samt Evenemangssamordnare från Visit Luleå
3. Rapportskrivning

4. Evenemangsrådets målsättningar
Nedan görs en genomgång av de uppsatta målsättningarna som finns beskrivet i
dokumentet ”Strategi för projektet”. Det är inte så lätt att se det direkta utfallet av
dem, eftersom flertalet av de målsättningar som upprättats snarare kan ses som
aktiviteter.
Kommentarer finns under varje ”målområde” som i någon utsträckning kan ge en
indikation om hur långt rådets ambitionsnivå har uppfyllts.
4.1
Vägvisare och kanalisera evenemang
En ambition som finns i rådet är att det skall vara enkelt för aktörerna att söka
medel och att processen för det sker på ett enkelt och tydligt sätt. Det
framkommer att resan är startad och man är på rätt väg, men det finns mycket mer
att göra. Det finns en styrka att det sker ett övergripande samarbete mellan
kommunens olika funktioner. Det finns av historiska skäl många upptrampade
stigar till de olika förvaltningarna som det tar tid att förändra. Kanske inte minst
hos förvaltningarna själva. Spridningen av få ett samlat grepp tar också tid. De
olika aktörerna utom kommunen är inte fullt uppdaterade med vad som är på
gång. Oklarheter finns kring var den s.k. evenemangskalendern är.
4.2 Utvärderar och stödja evenemang som stärker Luleås attraktivitet och
ökar antalet besökare
Det är två event som skall utvärderas, Fair Living och Köpmannaföreningen
175år. Utvärderingarna som är gjorda av HUI bifogas rapporten

4.3 Ökad proaktivitet
En ambition har funnits att öka proaktivitet för att få en framförhållning vad gäller
större evenemang. Samordnaren har fått i uppgift att scanna av marknaden och
komma in med inspel som processats i rådet. Vad som är svårt att mäta är i vad
mån det har givit resultat. Generellt har graden av proaktivitet varit låg, en del
beroende på tidsfaktorn i kombination med tolkningen av samordnarens roll.
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4.4 12 evenemang, 1/månad
Det har genomförts och beviljats medel till 14 evenemang.
4.5 Evenemang som skall utvärderas
Se punkt 2
4.6 Initiera långsiktig strategi
Det har inte framkommit att det inom ramen för rådets arbete skett några initiativ
gällande en framtida eventstrategi. Det finns en tanke att vänta och utvärdera det
som gjorts innan arbetet startar med framtagande av en eventstrategi
Erfarenheter/lärande av projektet är tänkt att tas med vid framtagandet.

4.7 Ska inte äga eller driva evenemang
I de samtal som genomfördes framgår det tydligt klart att rådet inte har varit
”ägare” till något evenemang under projekttiden.

4.8 En ingång för olika aktörer
Här är det inte så lätt att påvisa att man utifrån uppfattar att det är en ingång. Det
tar tid att bryta invanda mönster, även om det har skett till viss del. De
ansökningar som inkommit är företrädesvis av mindre karaktär, alltså inte direkt
evenemang som alltid följer de uppsatta prioriteringarna. Det finns ett arbete att
göra inom kommunens olika förvaltningar, d.v.s. att göra det känt att sprida
tanken med ”En ingång”.
4.9 Skall verka transparant
Det finns en strävan att vara transparant. Det har vid ett av rådets möten varit en
extern aktör närvarande. Skälet till det var att få en tydligare beskrivning av
ansökan som var inlämnad. I övrigt har det inte skett någon större dialog med
externa aktörer, annat än de intryck samordnaren har fått vid de resor/besök som
gjorts inom projektets ramar. Det har varit ganska öppet klimat mellan de olika
förvaltningarna. Alla har förstått att det är viktigt att se helheten för att det skall
bli ett förverkligande av ambitionen att få större Evenemang till Luleå.
4.10 Användandet av mark, arenor och platser inom kommunen
Tydligen finns det upprättat uppgifter om de olika anläggningar mm. d.v.s.
tekniska status, publikantal mm. Det pågår ett arbete med att ta fram en folder,
som syftar till visa på vilka möjligheter det finns med kommunens mark, arenor
mm.
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4.11 Kravställning och uppföljning(dokumentation, genomförande) av
arrangörer
Utifrån de arbete som genomförts i rådet framkommer det tydligt att det är ett
område som har varit svagt utvecklat. Uppföljningsdelen är inte nedtecknat på
något sätt.

5. Analys av prioriteringar för evenemangstilldelning
Med utgångspunkt från de av i rådet fastställda prioriteringarna(se bilaga 1) kan
följande analys göras.
Analysen har gjorts på de beviljade eventen samt en genomgång av de event som
inte fått beviljade medel.
Totalt har det inkommit under perioden aug-14-juni-15 30 ansökningar, varav 14
beviljats medel.
Totalt är det 960kkr som är beviljat av totalt 1,7milj. Kvar att tilldela är 440kkr.
Resterande är omkostnaderna för projektet, företrädesvis resor mm för
samordnaren.
Vid genomgång av de beviljade eventen kopplat till prioriteringarna finns det en
god följsamhet i 11 beviljade event. I 3 av eventen, Allsång på Hägnan,
Köpmannaföreningen 175 år samt Klusterfestivalen ser man inte riktigt
följsamhet mot de uppsatta prioriteringarna.
Av de avslagna eventen framkommer det i överlag att det är svaga ansökningar,
följer inte prioriteringarna eller att det är beviljats medel från annat håll till
eventet.
Det finns dock två event som passerat rådet som det kan finnas anledning att
beakta extra.
”Peace and love festivalen” samt ”En vecka som lyfter kreativa
näringar(EVSLKN)” som lämnat in ansökningar som mycket väl stämmer
överens med flera av prioriteringarna.
När det gäller EVSLKN var motiveringen av avslaget ”Rådet vill se en ny
ansökan då eventet ska ske och att rådet blir en medfinansiär som alla andra.
Rådet anser att medel inte bör gå till projektering utan ska gå direkt till själva
eventet”(protokoll 15/5-15)
Motiveringen för avslag av Peace and love var ”Intressant ansökan men gärna till
hösten 2016. Och då i mer samarbete med Filmpoolnords
filmpremiärer”(protokoll 11/5-15).
I jmf med de ovan tveksamma beviljade eventen är det svårt att följa logiken i
beslutet att inte dessa blir beviljade.
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6. Evenemangsrådet
Rådet har haft följande sammansättning:
- Förvaltningscheferna för Kulturförvaltningen, Fritidsförvaltningen,
Tillväxtkontoret
- Stadsträdgårdsmästaret från Stadsbyggnadsförvaltningen
- VD Luleå Expo
- Evenemangssamordnare från Visit Luleå
Antal sammanträden har varit 9 under perioden okt-14 till juni-15.
Stor samsyn finns att den kommunala representativiteten är bra, dock
framkommer det att några inte ser det nödvändigt att det skall vara
förvaltningschefer.
Tankar har framkommit att det kan finnas representanter från olika aktörer, allt i
syfte att tillföra kompetens/kunnande och på så sätt tillföra ytterligare dimension.
Det har i rådet inte funnits en ordförande/ledare för gruppen. Samordnaren från
Visit Luleå har haft en mer administrativ roll. Uppdraget som samordnare har haft
är ganska tydlig, men det har varit lite olika tolkningar på vad som skall göras.
Beslut har tagits utifrån majoritetsprincipen.
Noteras kan att det vid endast 1 tillfälle från okt-14 fram till och med maj-15 har
samtliga varit närvarande vid rådets möten. Noteringar i minnesanteckningarna
har gjorts att de frånvarande i regel har lämnat synpunkter på inkomna
ansökningar.

7. Konsultens tankar
Det finns ett stort engagemang och insikt om samordningens betydelse för att nå
framgång. Många saker har satts i rullning. Men det framkommer tydligt att om
ambitionsnivån skall skruvas upp behövs det ett långsiktigt arbete. Luleå
konkurrerar med orter som bl.a. Umeå, Sundsvall, Göteborg, Malmö
För att bli känd och etablerad aktör för evenemang av nationell betydelse krävs
det att resurser tilldelas och att det sker över tid. Framförhållningen är av största
betydelse, det handlar om processer som tar 2-3 år för större evenemang.
Ett internt arbete bör påskyndas inom de olika förvaltningarna för att ”bryta ned
väggar” som kan stå i vägen för den strategi(evenemangsstrategi för Luleå) som
upprättas. Det finns upptrampade stigar som är välkända både internt och externt.
Vanans makt är stor.
Rådets ambitionsnivå uttryckt i målsättningar finns det inget att anmärka på, men
med tanke på tiden och de resurser som funnits till förfogande har bågen spänts
för hårt.
Om man vill sticka ut som stad i eventvärlden kan det vara värt att tilldela medel
till stora event som verkligen sätter Luleå på kartan. Därmed låter man mindre
lokala- men ack så viktiga- hanteras genom andra kanaler.
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Det har skett en omvärldsspaning för ta fram en bra och enkel
evenemangskalender. Syftet var att till bl.a. rådets medlemmar ge en överblick
över vilka evenemang(större sådana) som går av stapeln under året. Till dags dato
finns inte någon sådan.
Det kan vara på viktigt att överväga vilken process som är mest lämplig vad gäller
hantering av ansökningar.
När det gäller själva beslutsprocessen i framtida ”råd” är jag övertygad om att det
behövs en utsedd ordförande/ledare som med ett tydligt mandat leder själva
arbetet.
Beredningen av ansökningar kan göras av en utsedd person med tid och mandat
att ta fram kvalitativa beslutsunderlag till kommande ”råd”. En person som via
uppbyggande av nätverk inom eventaktörer, får till sig kunskap vilket
förmodligen medför en högre kvalitet i själva beslutsunderlaget.
Själva beslutsforumet(råd eller dylikt) kan bestå av personer som inte
nödvändigtvis är förvaltningschefer. Ser en rad starka skäl till att involvera
aktörer som är kopplade till event. Deras kompetens och erfarenhet kan via detta
forum tas tillvara. Här finns givetvis en risk att var och en av de externa aktörerna
bevakar sina ”anläggningar”, men mervärdet på sikt är större. Eftersom
ambitionen är att sätta Luleå på kartan som en Eventstad av rang. Skall det bli
möjligt, då får eventuellt kattrakande mellan de inblandade stå tillbaka.
Vad som också framkommer är att samordnarens roll inte en fullt ut har tolkats på
samma sätt bland rådets alla medlemmar. Vilket skapar olika förväntningar på
leverans av aktiviteter, och i sin tur osäkerhet för både medlemmar i rådet och
samordnaren. Viktigt blir det att framtida ”samordnare” får ett tydligt uppdrag och
att rollen definieras och förankras för att inte skapa osäkerhet under arbetets gång.
I denna utvärdering har det inte inhämtats synpunkter mm från de arrangerade
aktörerna som beviljats/ej beviljats medel genom sina ansökningar.
Den aviserade framtagningen av en eventstrategi för Luleå känns väldigt
angelägen. Strategin skall skapa en bra plattform för att sätta Luleå kommun på
kartan som en känd stad med unika evenemang.

Luleå, 2015-09-14

Per Selberg
[i.o.h] organisationsutveckling AB
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Kommunstyrelsen

Delegation till utvecklingschef för projektet
”evenemangsstrategi för Luleå”
Dnr 2014.712-14

Utvecklingskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till utvecklingschefen att inom ramen för
projektet ”evenemangsstrategi för Luleå” besluta om fördelning av de 1,7 mkr
som beviljats projektet under projektperioden 2014-10-01-2015-12-31.
Delegationsbesluten redovisas till plan-och tillväxtutskottet.

Sammanfattning av ärendet
2014-08-18 beslutade plan- och tillväxtutskottet att bevilja 1,7 mkr till projektet
”evenemangsstrategi för Luleå” Bakgrunden till projektet är inrättandet av ett
förvaltningsövergripande evenemangsråd. Rådet som består av representanter
från utvecklingskontoret, kulturförvaltningen, fritidsförvaltningen, tekniska
förvaltningen, Luleå Expo samt Visit Luleå AB ska stötta evenemang som är
strategiskt viktiga för Luleå.
Pengarna till projektet togs från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser, ett
anslag som kommunstyrelsen har gett plan- och tillväxtutskottet delegation att
besluta om.
För att evenemangsrådet ska kunna besluta om fördelning av pengar till olika
evenemang behöver en delegation upprättas. Utvecklingskontoret föreslår att
kommunstyrelsen ger utvecklingschefen delegation att inom ramen för projektet
besluta om fördelning av medel samt att delegationsbesluten redovisas till planoch tillväxtutskottet.

Beslutsunderlag
 Plan- och tillväxtutskottets beslut 2014-08-18 § 64

Sofia Riström
Beslutet skickas till
Utvecklingskontoret
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1 (1)
Ärendenr
2015/1396-14

Förslag till kriterier för Luleå kommuns
företagarstipendium
Ärendenr 2015/1396-14

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa regler för Luleå kommuns
företagarstipendium enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har sedan 1983 årligen delat ut ett företagarstipendium för att
stödja och uppmuntra företagare eller idégivare som gjort förtjänstfull insats
till gagn för en växande arbetsmarknad inom kommunen. Prissumman för
stipendiet är 15 000 kr och delas ut i samband med Näringslivets pris. Vid
kommunstyrelsens arbetsutskott 15-03-30 fick tillväxtkontoret i uppdrag att se
över regelverket för stipendiet.
Enligt det nya förslaget är det ett tydligare fokus på entreprenören.
Stipendiets syfte är enligt det nya förslaget att uppmuntra och sydliggöra
goda förebilder. Kriterierna för urval är bl a att företagaren/företagarna bidrar
till:
 Ett gott företagsklimat och/eller
 En bred och växande arbetsmarknad och/eller
 Förverkligandet av vision 2050 (programmen A-F)
Hälften av förslagen till stipendiekandidater ska vara kvinnor.

Beslutsunderlag
Regler för Luleå kommuns företagarstipendium
Kriterier för Luleå kommuns företagarstipendium
Maria Bergman

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
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Syfte
Stipendiet syftar till att synliggöra företagare som är goda förebilder för företagare och samhället i övrigt.

Beslut
Kommunstyrelsen utser stipendiaten. Tillväxtkontoret lämnar förslag på 2-4 stipendiekandidater till kommunstyrelsens arbetsutskott. Hälften av förslagen till
stipendiater som lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott ska vara kvinnor.
Utdelning av stipendiet sker i samband med utdelning av Näringslivets Pris.
Om kommunstyrelsen beslutar att inte utdela något stipendium kan kommunfullmäktige, efter förslag från kommunstyrelsen, besluta att stipendiesumman
ska fonderas för framtida utdelning.
Tillväxtkontoret kontaktar stipendiaten/stipendiaterna och bokar biljetter för
stipendiaternas deltagande vid Näringslivets Pris – utdelningen. Utbetalning
av stipendiet förmedlas via tillväxtkontoret. Stipendiesumman är fastställd till
15 000 kr.

Kriterier
Företagaren ska äga företaget eller vara delägare i företaget och ha företaget
som sin huvudsakliga sysselsättning. Det är viktigt eftersom det är företagarens
insats som är i fokus. Företaget ska vara lokaliserat i Luleå eller ha sitt huvudkontor i Luleå.
Vid urvalet av stipendiater är det framförallt tre saker som bedöms:
Bidrar företagaren till:

ett gott företagsklimat och/eller
en bred och växande arbetsmarknad och/eller
• förverkligandet av Vision 2050 (programmen A-F).
•
•
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Ekonomikontoret
Mats Bergström

2015-11-13

1 (2)
Ärendenr
2015/1495-04

Ekonomikontorets förslag till beslut gällande ansökan om
kommunal borgen och lån
Ärendenr 2015/1495-04

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar under förutsättning att Lulebo AB:s
borgensansökan och ansökan om checkkredit tillstyrks
1. att för fullgörande av Lulebo AB’s angivna förpliktelser
avseende nyupplåning tecknar Luleå kommun borgen
såsom för egen skuld, varvid kommunens åtagande är
begränsat till 170 mkr jämte på beloppet löpande ränta och
kostnader.
2. att för fullgörande av Lulebo AB:s förpliktelser avseende
lån som skall omsättas år 2016 tecknar Luleå kommun
borgen såsom för egen skuld, varvid kommunens åtagande
är begränsat till 187 mkr jämte på beloppet löpande ränta
och kostnader.
3. att bevilja Lulebo en fortsatt checkräkningskredit på 175
mkr under 2016.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Lulebo AB anhåller om kommunal borgen för nyupplåning på 170
mkr, omsättning av lån i början av år 2016 med 187 mkr, samt
fortsatt checkräkningskredit på 175 mkr under år 2016.
Nyupplåningen beror på fördröjning av Lulebos
fastighetsförsäljning till Rikshem och omsättning av lån beror på
osäkerhet när fastighetsförsäljningen sker.
Det innebär att kommunens borgensåtagande utökas med 170 mkr
jämfört med den ansökan om kommunal borgen som tidigare
lämnats avseende år 2015. De lån som ska omsättas har redan
tagits med borgen som säkerhet så där blir det ingen ökning av
kommunens borgensåtagande.

Beslutsunderlag
Ansökan, Lulebo AB
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Mats Bergström

Beslutet skickas till
Lulebo AB Ekonomikontoret
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2015/1495-04

59

60

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Mats Bergström

2015-11-18

1 (2)
Ärendenr
2015/1531-04

Borgen och lån 2016
Ärendenr 2015/1531-04

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. ge kommunstyrelsen rätt att under år 2016 fatta beslut om
nyupplåning och att öka kommunens skulder år 2016 med högst 600
mkr.
2. ge kommunstyrelsen rätt att under år 2016 fatta beslut om omsättning
av lån, motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2016.
3. skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter
delegering skall undertecknas två i förening av följande
befattningshavare: kommundirektören alternativt biträdande
kommundirektör Peter Kieri i kombination med ekonomichef Jan
Öström, Mats Bergström, ekonomikontoret eller David Bergman,
ekonomikontoret.
Kommunstyrelsen beslutar att
1. ge ekonomichef Jan Öström eller vid förfall för denne, Mats Bergström
eller David Bergman, ekonomikontoret, rätt att för kommunstyrelsens
räkning fatta beslut om nyupplåning, och att öka kommunens skulder
år 2016 med högst 600 mkr.
2. ge ekonomichef Jan Öström, eller vid förfall för denne, Mats Bergström
eller David Bergman, ekonomikontoret, rätt att för kommunstyrelsens
räkning fatta beslut om att omsätta lån, motsvarande högst belopp på
de lån som förfaller till betalning under år 2016.
3. kommunstyrelsens beslut gäller endast under förutsättning att
kommunfullmäktiges beslut överensstämmer med kommunstyrelsens
förslag enligt ovan.

Sammanfattning av ärendet
För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver vissa beslut årligen fattas
avseende kommunens upplåning respektive borgen.
För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver vissa beslut årligen fattas
avseende kommunens upplåning respektive borgen.
Ekonomikontoret har upprättat förslag till beslut som innebär att
kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätt att under år 2016
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2 (2)
Ärendenr
2015/1531-04

fatta beslut om nyupplåning och att öka kommunens skulder år 2016 med
högst 600 mkr. Vidare får kommunstyrelsen rätt att under år 2016 fatta beslut
om omsättning av lån, motsvarande högst belopp på de lån som förfaller till
betalning under år 2016. Skuldebrev och borgensåtaganden som är beslutade
av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i dess helhet eller efter
delegering skall undertecknas två i förening av följande befattningshavare:
kommundirektören alternativt biträdande kommundirektör Peter Kieri i
kombination med ekonomichef Jan Öström, Mats Bergström,
ekonomikontoret eller David Bergman, ekonomikontoret.
Ekonomikontoret föreslår slutligen kommunstyrelsen besluta att delegera
beslutanderätten för upplåning och omsättning av lån till ekonomichef Jan
Öström, eller vid dennes förfall, Mats Bergström eller David Bergman,
ekonomikontoret.

Beslutsunderlag
Ange de dokument, eller de viktigare dokument, som ärendet omfattar.
Mats Bergström
Redovisningschef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret, Lulebo AB
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2015-11-20

Upphandling av dataförbindelse Luleå kommun
Ärendenr 2015/1110-05

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret föredrar ärendet på sammanträdet.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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1 (1)
Ärendenr
2015/1110-05

