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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-02-09

1 (1)
Ärendenr
2016/202-1.2.3.1

Information om samarbete för att bli årets studentstad 2017
Ärendenr 2016/202-1.2.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtkontoret informerar om inlett samarbeta mellan bl.a. Luleå kommun
och kårerna vid Luleå tekniska universitet för att bli årets studentstad 2017.

3

LULEÅ KOMMUN

DOKUMENTTYP

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-04-05

Information om arbetet med jämställdhetsintegrering
Ärendenr 2016/481-3.5.1.4

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

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om arbetet med
jämställdhetsintegrering.
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1 (1)
Ärendenr
2016/481-3.5.1.4

LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 11 april 2016
Ärendenr 2015/1677-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Kommunförbudet
Norrbotten/FOUI
2016-03-15

Konferens på temat växa eller krympa, Luleå 12 -13
oktober 2016

Sveriges Kommuner
och Landsting
2016-03-18

Budgetdagen 2016, vid fyra tillfällen 29 april Luleå, 10 maj Malmö, 17 maj Göteborg, 19
maj Stockholm. Sista anmälningsdag 8 april för
deltagande i Luleå, den 22 april för övriga
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-04-01

Kommunledningsförvaltningens yttrande över
revisonsrapporten granskning av fallförebyggande arbete
Ärendenr 2015/827-007

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna socialnämndens yttrande över
revisionsrapporten granskning av fallförebyggande arbete.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning
av det fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen. Granskningen har
omfattat vård och omsorgsboende. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om Luleå kommun bedriver ett ändamålsenligt förebyggande
arbete mot fallolyckor.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsfrågorna i
kommunen och respektive nämnd för den egna verksamheten. I
”Handlingsprogram 2013-2016 för olycksförebyggande verksamhet i
Luleå kommun enligt Lag om skydd mot olyckor” är fallolyckor ett
prioriterat riskområde.
Socialnämnden är ansvarig för äldreomsorgen. Socialnämnden har 201509-24 § 155 avgett yttrande över revisionsrapporten granskning av
fallförebyggande arbete.
Revisionsrapporten bedömer att det finns ett omfattande och väl
dokumenterat arbete i och med handlingsprogrammet för
olycksförebyggande verksamhet. Det finns en koppling till de
kommungemensamma övergripande styrdokumenten såsom visioner,
riktningar och program.
Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna socialnämndens yttrande över revisionsrapporten
granskning av fallförebyggande arbete.

Beslutsunderlag




Slutdokument om granskning av fallförebyggande arbete 2015-06-16
Bilaga till revision om granskning av fallförebyggande arbete 2015-06-16
Socialnämndens protokoll § 155, 2015-09-24
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1 (1)
Ärendenr
2015/827-007

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2015-09-24

§ 155
Yttrande över revisionsrapport granskning av
fallförebyggande arbete
Ärendenr 2015/276-73

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna socialförvaltningens yttrande över
revisionsrapport granskning av fallförebyggande arbete och överlämna den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Kommunrevisionen genomfört en granskning
av det fallförebyggande arbetet inom äldreomsorgen. Granskningen har
omfattat vård och omsorgsboende. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om Luleå kommun bedriver ett ändamålsenligt förebyggande
arbete mot fallolyckor. Kommunens övergripande vision för det
olycksförebyggande arbetet är ”Luleå kommun ska vara en säker
kommun som aktivt arbetar för att minska olyckor och skador”. Under
perioden 2013 -2016 har verksamheten riktats mot ett antal prioriterade
områden, där ett riskområde är fallolyckor.
Frågeställningar som granskats:


Efterlevs handlingsprogrammets mål och intentioner i praktiken?



Följs efterlevnaden av handlingsprogrammet upp?



Finns rutiner och riktlinjer för fallförebyggande arbete?



Ansvar, befogenheter och resurser avseende fallförebyggande
arbete?



På vilket sätt mäts effekter av det förebyggande arbetet?



Antal Lex Maria anmälningar på grund av fallolyckor?



Antal boende per personal och avd, dagtid respektive nattetid?

Övergripande svar:
KPMG:s bedömning är att Luleå kommun bedriver ett ändamålsenligt
förebyggande arbete mot fallolyckor. Några förbättringsområden noteras.
KPMG:s kommentarer:
Det finns ett omfattande och väl dokumenterat arbete i och med
handlingsprogrammet för olycksförebyggande verksamhet. Det finns en

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2015-09-24

§ 155 forts.
koppling till de kommungemensamma övergripande styrdokumenten
såsom visioner, riktningar och program.
I rapporten lyfts följande utvecklingsområden fram:
1.

2.

Ett tydliggörande och ett omtag kring fallombudens uppdrag dels
genom regelbundna fallombudsträffar och dels genom
tydliggörande av roller och fördelning av arbetsuppgifter mellan
team och fallombud.
En fördjupad analys och mätning av effekter av fallpreventivt
arbete är önskvärt.

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden beslutar att godkänna
socialförvaltningens yttrande och överlämna den till kommunstyrelsen.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2015-09-09 föreslå socialnämnden beslutar
att godkänna socialförvaltningens yttrande och överlämna den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
KPMG har på uppdrag av Kommunrevisionen genomfört en granskning
av det fallförebyggande arbetet i kommunen.
För att uppnå detta bör de olika orsakerna till fallolyckor vara kända.
Finns kunskap kan också åtgärder vidtas. Om man jämför antalet fall och
frakturer med hela riket så ligger Luleå kommun bra till.
Nedan följer kommentarer av de viktigaste punkterna och synpunkter på
detta.
Styrande dokument
KPMG:s kommentarer:
Vår bedömning är att det finns en koppling mellan det övergripande
arbetet i handlingsplanen och socialnämndens arbete. Detta framgår av
patientsäkerhetsplanen. Dock finns svårigheter att följa och se sambandet
i verksamhetsplan och äldrestrategi.
Socialförvaltningens svar:
Under 2014 har samtliga dokument uppdaterats och de fallpreventiva
rutinerna har implementerats inom korttidsboenden och inom
verksamhet stöd & omsorg. Tanken är att Vi ska skriva en övergripande
handlingsplan för det fallpreventiva arbetet inom socialtjänsten och då

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2015-09-24

§ 155 forts.
tydligare koppla detta mot mål i styrdokument. I patientsäkerhetsplanen
finns redovisning av föregående års arbete men ej en koppling till
kommande mål. Fortsättningsvis kommer en regelbunden uppföljning att
göras för att följa effekter av det förebyggande arbetet.
Dokumenterade rutiner
KPMG:s kommentarer:
Vår uppfattning är att det finns tydliga och bra arbetsrutiner som är
kända i organisationen. De dokumenterade rutinerna och olika
checklistor och blanketter är uppdaterade och ansvarig finns för det.
Socialförvaltningens svar:
Det är mycket tillfredsställande att få denna återkoppling på detta
omfattande redigeringsarbete som är gjort i en tvärprofessionell
arbetsgrupp. Arbetsgruppen känner själv att det finns en hög tilltro till
denna rutin och arbetssätt ute i verksamheterna. Detta arbete kräver dock
som revisorn påpekar att arbetet uppdateras och att fallombuden/teamen
regelbundet får ny information och kunskapspåfyllnad för att inte tappa
effekt.
Socialförvaltningen föreslår följande utvecklingsåtgärder med anledning
av revisionsrapportens rekommendationer:
Tydliggöra rollfördelning mellan fallombud och team, punkt 1
KPMG:s kommentarer:
Vid intervjuer har framkommit åsikter om att fallombuden inte träffas
med önskad regelbundenhet. Här kan finnas anledning för ansvariga att
se över och tydliggöra hur ofta som fallombudsträffar ska genomföras.
Det kan finnas anledning att ”ta nya tag” kring fallombuden och dess
uppdrag.
Team kring den enskilde finns och det bedöms vara ett fungerande
arbetssätt med team. Teamen arbetar även preventivt med fall liksom
fallombuden. Risken finns att det finns en otydlighet i fallombudens
uppdrag kontra teamens.
Socialförvaltningens svar:
Under 2014 utfördes fallombudsträffar för samtliga fallombud inkl.
korttidsboenden och specifika träffar inom verksamhet Stöd & Omsorg.
Det har vid dessa träffar inte framkommit några synpunkter om att
fallombuden upplever att det finns otydligheter i rutinen.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2015-09-24

§ 155 forts.
Planeringen är att fortsättningsvis erbjuda fallombudsträffar vartannat år
för samtliga ombud.
Däremot har vi konstaterat att det behövs ytterligare information och
kunskapspåfyllnad när det gäller HSL-personalens medverkan i både
teamarbetet och avvikelsehanteringen. Detta planeras nu inför
kommande år.
Uppföljning av fallpreventivt arbete, punkt 2
KPMG:s kommentarer:
Handlingsplanen följs upp årligen. Vi noterar att uppföljningen avseende
fallolyckor ser likadan ut de år vi tittat på den.
Fallolyckor redovisas och följs upp i patientsäkerhetsberättelsen som
utgör en bilaga till verksamhetsberättelsen. Det är också uppgifter ur
patientsäkerhetsberättelsen som redovisas till uppföljningen av
handlingsplanen. Effekter av det förebyggande arbetet mäts ej idag.
Socialförvaltningens svar:
Under hösten 2014 kommer en djupare analys av fallolyckor inom vård &
omsorgsboenden att redovisas av MAR. Detta arbete är påbörjat och
bygger på statistiken som kan hämtas från avvikelsesystemet.
Utifrån dessa fakta planerar MAR att föreslå några markörer som vi kan
använda som utgångspunkt för att ta fram effektmål för
fallpreventionsarbetet.
Fallförebyggande åtgärder ger, om det utformas rätt, effekt i relation till
mänskligt lidande och samhällsekonomiska kostnader. Om man sätter in
åtgärder för att förhindra fall även i ordinärt boende kan man med
säkerhet skjuta upp kommande behov av hälso-och sjukvård samt
socialtjänst och stödja kvarboende.
Under våren 2015 har en tvärprofessionell arbetsgrupp utarbetat rutiner
och ansvarsfördelning för fallprevention för hemsjukvårdens patienter i
ordinärt boende. Det gäller dels rådgivning från stödperson i
hemtjänsten, screening i form av senior alert bedömning från
sjuksköterskor samt fallförebyggande åtgärder från
rehabiliteringspersonalen. Och dels gäller det avvikelsehantering av
allvarligare fall och fallskador inom hemsjukvården. Detta har ännu inte
införts. För att utvärdera detta arbete behöver vi ha ett tydligt mål vad
som ska uppnås med åtgärderna.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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10

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2015-09-24

§ 155 forts.

Sammanträdet
Förvaltningen föredrar ärendet. Annika Sundström (V) yrkar att under
rubriken Styrande dokument och socialförvaltningens svar ska texten:
Tanken är att skriva en övergripande handlingsplan för det fallpreventiva
arbetet inom socialtjänsten och då tydligare koppla detta mot mål i
styrdokument.
Ändras till: Vi ska skriva en övergripande handlingsplan för det
fallpreventiva arbetet inom socialtjänsten och då tydligare koppla detta mot
mål i styrdokumentet.

Beslutsgång
Ordförande finner två förslag givna dels allmänna utskottets förslag samt
Annika Sundströms (V) förslag och ställer dessa under proposition och finner
att socialnämnden bifaller Annika Sundströms (V) förslag med yrkandet att en
ändring av texten under rubrik Styrande dokument ska göras enligt ovan.
Socialnämnden har således beslutat att med Annika Sundströms (V) förslag
till ändring av texten under rubrik Styrande dokument godkänna
socialförvaltningens yttrande och överlämna det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag


Granskning av fallförebyggande arbete – granskningsrapport
KPMG

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen, KPMG
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2016-02-25

§ 42
Medborgarförslag gällande placering av
återvinningscentral
Ärendenr 2015/1695-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2015-09-28 § beslutat överlämna medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan remitterat
förslaget till stadsbyggnadsnämnden för yttrande.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Keijo Lusikkakoski föreslår i ett medborgarförslag 2015-08-28 att en ny
återvinningscentral placeras på Örnäset där det tidigare fanns en grusbelagd
fotbollsplan. Fördelarna med en sådan placering är enligt förslaget att det
finns tillfartsvägar från två håll och att liten eller ingen bebyggelse finns i
direkt anslutning.
Stadsbyggnadsförvaltningen har följande kommentar till förslaget:
Detaljplaneläggning pågår för att pröva lämpligheten för en
kretsloppsanläggning (ny återvinningscentral och återvinningsmarknad) på
Lövskatan. Inför uppdraget till detaljplan pågick ett förvaltningsövergripande
arbete där alternativa lokaliseringar för nuvarande återvinningscentral och
återvinningsmarknad på Kronan utreddes. Val av lokalisering stod slutligen
mellan Örnäset och Lövskatan och där bedömdes området vid Lövskatan
lämpligare, bland annat ur aspekten att det är färre bostäder i närområdet.
Lokaliseringen på Örnäset är i gällande översiktsplan reserverad som
framtida område för förtätning med bostäder och arbetsplatser.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Stadsbyggnadsnämnden

2016-02-25

Beslutsunderlag
Yttrande 2016-02-04
Medborgarförslag från Keijo Lusikkakoski (bilaga)
Beslut KF 2015-01-26 (bilaga)
Översiktsplanen
Beslut om planuppdrag, Plan- och tillväxtutskottet, 2014-12-08, §114

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-09-28

§ 207
Medborgarförslag gällande placering av
återvinningscentral
Ärendenr 2015/1045-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget får ställas och att
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Keijo Lusikkakoski föreslår i ett medborgarförslag att en ny
återvinningscentral placeras på Örnäset där det tidigare fanns en grusbelagd
fotbollsplan.
Fördelarna med en sådan placering är att det finns tillfartsvägar från två håll
och att liten eller ingen bebyggelse finns i direkt anslutning.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Keijo Lusikkakoski

Beslutet skickas till
Keijo Lusikkakoski
Kommunstyrelsen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-04-01

1 (2)
Ärendenr
2015/1229-008

Kommunledningsförvaltningens yttrande över motion om
förbättrat båtliv
Ärendenr 2015/1229-008

Kommunledningsförvaltningens/kansliets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om förbättrat båtliv med
hänvisning till fritidsnämndens yttrande då ekonomiska resurser för
investeringar och drift saknas.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård och Bertil Bartholdson (V) föreslår i en motion att Luleå
kommun ska bygga och äga småbåtsplatser, småbåtshamnar och gästplatser
för småbåtar, att utifrån översiktsplanen undersöka lämpliga lokaliseringar
med syfte att bygga småbåtsplatser, småbåtshamnar och gästplatser för
småbåtar, och att Luleå kommun ska undersöka möjligheter till
iordningsställande av ställplatser för husbil i anslutning till dylik anläggning.
Motionen är enligt motionären föranledd av Program C och av att det finns ett
identifierat stort behov av fler småbåtplatser och gästhamnar i Luleå
kommun. Kommunen har under flera år försökt uppfylla översiktsplanens
mål genom att undersöka och försöka stimulera intresset hos befintliga
hamnföreningar att expandera men intresset har varit svalt.
Kommunfullmäktige har 2015-09-28 § 211 beslutat att motionen får ställas och
att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har
begärt yttrande från fritidsnämnden.
Fritidsnämnden har 2016-03-02 § 28 beslutat anta fritidsförvaltningens
yttrande som svar på motionen om förbättrat båtliv i Luleå kommun.
Fritidsnämnden ser ett ökat behov av småbåtsplatser i kommunen och är
positiv till en ökning av antalet platser, vilket kräver utökat kommunbidrag.
Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår fullmäktige besluta avslå
motionen med hänvisning till fritidsnämndens yttrande då ekonomiska
resurser för investeringar och drift saknas.

Fritidsförvaltningens yttrande
Luleå kommun valde för många år sedan att avyttra samtliga småbåtshamnar
i kommunen. Försäljning gjordes av Ettans Båthamn och resterande
småbåtshamnar överläts till hamnföreningar med undantag för Notvikens
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-04-01

2 (2)
Ärendenr
2015/1229-008

småbåtshamn som kommunen fortfarande äger, men som sköts av Notvikens
Småbåtshamnsförening.
I samband med försäljningen av Ettans togs beslut om att kommunen, via
fritidsförvaltningen skulle hyra ett antal gästhamnsplatser där och på så sätt
säkerställa centrumnära gästhamnsplatser och tillgång till servicehuset. I
dagsläget hyrs 25 platser, men avtalet har sagts upp av ägaren till Ettans
Båthamn då ombyggnation/utökning ska ske där. Gästhamnsavgiften i Ettans
tillfaller ägaren av hamnen. Förslag har inkommit till fritidsförvaltningen om
att från och med 2017 hyra ett större antal platser till en högre summa per
plats än tidigare avtal. Detta kommer att tas upp med fritidsnämnden i ett
särskilt ärende.
Rent generellt ser fritidsförvaltningen ett ökat behov av småbåtsplatser i Luleå
kommun och har som ett försök till lösning erbjudit hamnföreningar att hyra
bryggor och/eller bojar för att möjliggöra en ökning av antal båtplatser vid
befintliga småbåtshamnar. Ingen av hamnföreningarna tackade ja till detta
och av den anledningen valde fritidsnämnden att avsluta ärendet gällande
möjlighet att hyra bryggor och/eller bojar.
Fritidsnämnden ser positivt på en ökning av antalet platser så som
motionären skriver. Om det är så att Luleå kommun ska bygga och äga
småbåtsplatser, småbåtshamnar och gästplatser för småbåtar behöver
driftkonsekvensen av investeringarna tillföras fritidsnämnden genom utökat
kommunbidrag. Idag har fritidsförvaltningen inte något driftsansvar eftersom
att hamnföreningar eller företag ansvarar för driften av befintliga
småbåtshamnar.
Fritidsförvaltningen ansvarar idag för gästhamnsplatser vid våra
skärgårdsanläggningar på Junkön, Kluntarna, Småskär, Hindersön, DegeröBörstskär, Antnäs-Börstskär och Brändöskär.

Beslutsunderlag




Motion från Nina Berggård och Bertil Bartholdson (V)
Kommunfullmäktiges protokoll § 211, 2015-09-28
Fritidsnämndens protokoll § 28, 2016-03-02

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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Fritidsnämnden

2016-03-02

§ 28
Fritidsnämndens yttrande avseende Motion om förbättrat
båtliv
Ärendenr 2015/198-83

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar anta fritidsförvaltningens yttrande som svar
avseende motion om förbättrat båtliv i Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård och Bertil Bartholdson (V) föreslår i en motion att Luleå
kommun ska bygga och äga småbåtsplatser, småbåtshamnar och gästplatser
för småbåtar, att utifrån översiktsplanen undersöka lämpliga lokaliseringar
med syfte att bygga småbåtsplatser, småbåtshamnar och gästplatser för
småbåtar, och att Luleå kommun ska undersöka möjligheter till
iordningsställande av ställplatser för husbil i anslutning till dylik anläggning.
Kommunfullmäktige har 2015-09-28, § 211 beslutat att motionen får ställas och
att överlämna den till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har
begärt yttrande från fritidsnämnden senast 2016-03-31.
Motionen är enligt motionären föranledd av Program C och av att det finns ett
identifierat stort behov av fler småbåtplatser och gästhamnar i Luleå
kommun. Kommunen har under flera år försökt uppfylla översiktsplanens
mål genom att undersöka och försöka stimulera intresset hos befintliga
hamnföreningar att expandera men intresset har varit svalt.
Fritidsförvaltningen föreslår 2016-02-01 fritidsnämnden besluta att anta
fritidsförvaltningens yttrande som svar avseende motionen om förbättrat
båtliv i Luleå kommun.
Arbetsutskottet föreslår 2016-02-17 fritidsnämnden besluta att anta
fritidsförvaltningens yttrande som svar avseende motionen om förbättrat
båtliv i Luleå kommun.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommun valde för många år sedan att avyttra samtliga småbåtshamnar
i kommunen. Försäljning gjordes av Ettans Båthamn och resterande
småbåtshamnar överläts till hamnföreningar med undantag för Notvikens
småbåtshamn som kommunen fortfarande äger, men som sköts av Notvikens
Småbåtshamnsförening.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

33

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2016-03-02

I samband med försäljningen av Ettans togs beslut om att kommunen, via
fritidsförvaltningen skulle hyra ett antal gästhamnsplatser där och på så sätt
säkerställa centrumnära gästhamnsplatser och tillgång till servicehuset. I
dagsläget hyrs 25 platser, men avtalet har sagts upp av ägaren till Ettans
Båthamn då ombyggnation/utökning ska ske där. Gästhamnsavgiften i Ettans
tillfaller ägaren av hamnen. Förslag har inkommit till fritidsförvaltningen om
att från och med 2017 hyra ett större antal platser till en högre summa per
plats än tidigare avtal. Detta kommer att tas upp med fritidsnämnden i ett
särskilt ärende.
Rent generellt ser fritidsförvaltningen ett ökat behov av småbåtsplatser i Luleå
kommun och har som ett försök till lösning erbjudit hamnföreningar att hyra
bryggor och/eller bojar för att möjliggöra en ökning av antal båtplatser vid
befintliga småbåtshamnar. Ingen av hamnföreningarna tackade ja till detta
och av den anledningen valde fritidsnämnden att avsluta ärendet gällande
möjlighet att hyra bryggor och/eller bojar.
Fritidsnämnden ser positivt på en ökning av antalet platser så som
motionären skriver. Om det är så att Luleå kommun ska bygga och äga
småbåtsplatser, småbåtshamnar och gästplatser för småbåtar behöver
driftkonsekvensen av investeringarna tillföras fritidsnämnden genom utökat
kommunbidrag. Idag har fritidsförvaltningen inte något driftsansvar eftersom
att hamnföreningar eller företag ansvarar för driften av befintliga
småbåtshamnar.
Fritidsförvaltningen ansvarar idag för gästhamnsplatser vid våra
skärgårdsanläggningar på Junkön, Kluntarna, Småskär, Hindersön, DegeröBörstskär, Antnäs-Börstskär och Brändöskär.

Sammanträdet
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag





Motion om förbättrat båtliv, Vänsterpartiet Luleå
Kommunfullmäktige 2015-09-28, § 211
Fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-01
Arbetsutskottets förslag till beslut 2016-02-17, § 19.

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2015-09-28

§ 211
Motion om förbättrat båtliv
Ärendenr 2015/1229-008

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen får ställas och att överlämna den
till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård och Bertil Bartholdson (V) föreslår i en motion att Luleå
kommun ska bygga och äga småbåtsplatser, småbåtshamnar och gästplatser
för småbåtar, att utifrån översiktsplanen undersöka lämpliga lokaliseringar
med syfte att bygga småbåtsplatser, småbåtshamnar och gästplatser för
småbåtar, och att Luleå kommun ska undersöka möjligheter till
iordningsställande av ställplatser för husbil i anslutning till dylik anläggning.
Motionen är föranledd av Program C och av att det finns ett identifierat stort
behov av fler småbåtplatser och gästhamnar i Luleå kommun. Kommunen har
under flera år försökt uppfylla översiktsplanens mål genom att undersöka och
försöka stimulera intresset hos befintliga hamnföreningar att expandera men
intresset har varit svalt.

Beslutsunderlag


Motion från Nina Berggård och Bertil Bartholdson

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kansliet

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Vänsterpartiet Luleå
Kommunfullmäktigegruppen

Motion om förbättrat båtliv i Luleå
Luleå kommun talar i Vision 2050 om Luleå som staden vid vattnet.
Översiktsplanen för program C – Kuststaden Luleå säger att ”Luleå centrum är omgärdat av vatten
vilket är en unik tillgång för hur staden och skärgården kan och bör utvecklas”.
Riktningen för programmet är att lyfta Luleå kommuns identitet som kuststad. Och i åsiktsförklaringen
säger man att man ska ”Satsa på skärgården som en av våra viktigaste och mest kända tillgångar”.
Mer specifikt säger den att Luleå kommun ska ”Verka för fler småbåtsplatser i centrumlägen”.
Motionen är föranledd av Program C och av att det finns ett identifierat stort behov av fler
småbåtplatser och gästhamnar i Luleå kommun. Kommunen har under flera år försökt uppfylla
översiktsplanens mål genom att undersöka och försöka stimulera intresset hos befintliga
hamnföreningar att expandera men intresset har varit svalt.
Försöken har bland annat innefattat att erbjuda hamnföreningar att hyra bommar från kommunen men
det har inte gett något resultat. Om vi ska få rådighet över situationen och därmed nya småbåtsplatser
måste vi tänka om och ta ansvar som kommun.
Vänsterpartiet föreslår därför
att Luleå kommun ska bygga och äga småbåtsplatser, småbåtshamnar och gästplatser för småbåtar.
att utifrån översiktsplanen undersöka lämpliga lokaliseringar med syfte att bygga småbåtsplatser,
småbåtshamnar och gästplatser för småbåtar.
att Luleå kommun ska undersöka möjligheter till iordningsställande av ställplatser för husbil i
anslutning till dylik anläggning.
För Vänsterpartiet
Luleå den 22 september 2015

Nina Berggård

Bertil Bartholdson

För mer information:
Nina Berggård, gruppledare
Tel: 070/264 56 05, e-post: nina.berggard@lulea.se
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1 (2)
Ärendenr

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Ewa Andersson Hjälte

2016-03-29

2016/449-XXX

Exploateringsavtal för del av fastigheterna Lejde
1:1 och Björsbyn 1:12 i Luleå kommun
Dnr 2019/449-XXX
Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till
Exploateringsavtal för del av fastigheterna Lejde 1:1 och Björsbyn 1:12 och att
uppdra till samhällsutvecklingschefen att underteckna exploateringsavtalet.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Lejde 1:1 och Björsbyn 1:12 har
upprättats. Planförslaget möjliggör sex nya bostadsfastigheter, lokalgata med
snöupplag och ett parkmarksområde med avskärande dike. Planförslaget
berör i huvudsak fastigheten Lejde 1:1 vilken är i privat ägo. Endast
parkmarken berör den kommunägda fastigheten Björsbyn 1:12. Enligt
planförslaget ska kommunen vara huvudman för den allmänna platsmarken.
För genomförande av detaljplanen och för att reglera kostnader och ansvar
har förslag till exploateringsavtal upprättats. Exploateringsavtalet innebär att
exploatören bekostar utbyggnad av gata med belysning, dike längs befintlig
gång- och cykelväg, avskärande dike på parkmark och iordningställande av
yta för snöupplag. Kommunen svarar för utbyggnad av ovanstående
anläggningar och exploatören erlägger ersättning för den totala kostnaden.
Exploatören betalar ersättningen så snart anläggningarna är utbyggda och
godkänts vid slutbesiktning. För säkerställande av betalning ska exploatören
lämna säkerhet motsvarande den totala kostnaden. Säkerheten ska lämnas till
kommunen före det att detaljplanen antas av kommunen.
Kommunen svarar vidare för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar och
debiterar va-anläggningsavgift för bostadsfastigheterna i enlighet med
gällande kommunala va-taxa. Avtalet innebär också att exploatören utan
ersättning överlåter all mark som avsatts som allmän platsmark till
kommunen.

Beslutsunderlag
Förslag till exploateringsavtal för del av Lejde 1:1 och Björsbyn 1:12
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DOKUMENTTYP

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Ewa Andersson Hjälte

2016-03-29

Anna Lindh Wikblad
Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Lena Nordström
Lars Nordström
Agneta Nordström
Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen, projektutvecklingsavdelningen
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DOKUMENTTYP

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Göran Gabrielson

2016-03-17

1 (2)
Ärendenr
2015/778-24

Markanvisning och fastighetsförsäljning till Obos Mark
AB på del av fastigheten Kronan 1:1 i Luleå kommun
Ärendenr 2015/778-24

Kommunledningsförvaltningen/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. Myresjö Mark AB:s markanvisning från 2015-08-17 § 170 överförs till Obos
Mark AB och kompletteras med följande.
2. Markpriset bestäms till 550 000 kr per tomt.
3. Minst 60 % av tomterna/kedjehusen ska i första hand erbjudas
tomtkön.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2015-08-17 § 170 om markanvisning för Myresjö
Mark AB för byggande av 30 till 40 rad/kedjehus i den sydliga sluttningen av
Lulsundsberget. Beslutet innebar att markpriset skulle beräknas enligt den vid
försäljningstidpunkten gällande kommunala taxan, att bostadsproduktionen
skulle påbörjas i väsentlig omfattning senast ett år efter det att detaljplanen för
området vunnit laga kraft, att området överlåts i befintligt skick mm. Myresjö
Mark AB har numera ändrat namn och heter nu Obos Mark AB.
Förslag till detaljplan har upprättats och innebär att området kan bebyggas
med 32 kedjehus med tomter på ca 220 kvm vardera vilka förläggs längs en
kommunal gata. Eftersom området bebyggs med småhus bör
tomterna/kedjehusen i första hand erbjudas den kommunala tomtkön. I
enlighet med praxis föreslås att minst 60 % av tomterna/kedjehusen erbjuds
kommunens tomtkö.
Tomterna ligger centralt och i sydsluttningen av Lulsundsberget med fin
utsikt över Luleå. Tomterna bedöms ha ett attraktivt läge och relativt högt
marknadsvärde. Utifrån de exploateringskalkyler som gjorts för området och
med hänsyn till nuvarande prissättning på kommunens övriga småhustomter
föreslår samhällsutvecklingskontoret i samråd med
stadsbyggnadsförvaltningen och Kronan Exploatering AB att tomterna åsätts
ett pris på 550 000 kr vardera.
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DOKUMENTTYP

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Göran Gabrielson

2016-03-17

Samhällsutvecklingskontoret föreslår därför att beslutet från 2015-06kompletteras med ovanstående.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut om markanvisning 2015-08-17 § 170.

Chef Samhällsutvecklingskontoret

Beslutet skickas till
Obos Mark AB
Kronan Exploatering AB
Kommunledningsförvaltningen, Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen, Projektutveckling
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Ärendenr
2015/778-24

49

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2015-08-17

§ 170
Markanvisning och fastighetsförsäljning till Myresjö Mark
AB på del av Kronan 1:1, del av Lulsundsberget, i Luleå
kommun
Ärendenr 2015/778-24

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anvisa mark till Myresjö Mark AB på del av
Kronan 1:1, del av Lulsundsberget, enligt villkor nedan och att uppdra åt
samhällsutvecklingschef att genomföra fastighetsförsäljning och underteckna
erforderliga köpehandlingar.

Sammanfattning av ärendet
På Kronan växer en ny stadsdel fram. Arbetet med att förädla området pågår
och Stadsbyggnadsförvaltningen har getts i uppdrag att detaljplanelägga del
av Lulsundsbergets södra sluttning för bostadsendamål. Som nästa steg i
förädlingsprocessen har Kronan Exploatering AB i samråd med
Stadsbyggnadsförvaltningen valt Myresjö Mark AB som byggherre för
detaljplaneområdet.
Syftet med markanvisningen är att möjliggöra för samverkan mellan
kommunen och byggherren under detaljplanarbetet. Detaljplanenarbetet ska
säkerställa att bebyggande av området sker i enlighet med översiktplanens
och detaljplaneprogrammets rekommendationer om en hållbar och attraktiv
stadsdel med god arkitektur och variation av boende former.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2015-06-15 § 175 beslutat bifalla
samhällsutvecklingskontorets förslag.

Sammanträdet
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Kronan Exploatering AB och Luleå Kommun har i februari 2015 bjudit in
byggherrar att anmäla intresse till möjlighet att uppföra bostäder på del av
Lulsundsbergets södra sluttning. Åtta byggherrar har anmält intresse och
lämnat in koncept för hur området kan bebyggas.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2015-08-17

Markanvisningsområdet saknar detaljplan. Ett detaljplaneprogram med
rekommendationer för markanvändning och förädling av Kronan godkändes
av kommunfullmäktige 2012. Ett kvalitets- och gestaltningsprogram som är en
fördjupning av detaljplaneprogrammet är under arbete.
Lågskaliga och terränganpassade bostäder rekommenderas för området
Kronan Exploatering AB i samråd med Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer
att Myresjö Mark AB koncept bidrar till att på bästa sätt förverkliga
översiktsplanens och detaljplaneprogrammets utvecklingsintentioner för
Kronan.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår därför att:
 Myresjö Mark AB erhåller markanvisning för del av Kronan 1:1, del av
Lulsundsberget enligt bifogad illustration.
 Detaljplan för markanvisningsområdet arbetas fram i samverkan
mellan kommunen och Myresjö Mark AB.
Markanvisningen föreslås gälla med nedanstående villkor.
 Myresjö Mark AB erhåller markanvisning på del av Kronan 1:1, del av
Lulsundsberget för uppförande av ca 30 till 40 småhus i form av
radhus/kedjehus.
 Husproduktionen ska vara påbörjad i väsentlig omfattning senast ett
år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.
 Avgränsning av markanvisningsområdet är preliminärt och kommer
att justeras under planarbetet.
Innan marköverlåtelse sker ska kommunen och bolaget vara överens om
bygglovet samt redovisning av tidplan för husproduktionen och dess
färdigställande.
Markpriset ska beräknas enligt den vid försäljningstidpunkten gällande
kommunala taxan för tomtmark. Markområdet överlåtes i befintligt skick.
Myresjö Mark AB svarar för allt arbete och alla åtgärder inom kvartersmark.
Bolaget erlägger avgift för lagfart, bygglov inklusive planavgift, VA
anläggning, el, fjärrvärme mm enligt gällande taxor.
Om Myresjö Mark AB inte påbörjat husproduktionen i väsentligt omfattning
senast ett år efter att det att detaljplanen för området vunnit laga kraft förfaller
denna markanvisning utan rätt för Myresjö Mark AB till ersättning för
nedlagda kostnader.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2015-08-17

Beslutsunderlag




Illustration med preliminär avgränsning av markanvisningsområde
Samhällsutvecklingskontorets tjänsteskrivelse 2015-06-12
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 175, 2015-06-15

Beslutet skickas till
Myresjö Mark AB
Samhällsutvecklingskontoret
Ekonomikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret
Maria Bergman

2016-03-29

1 (1)
Ärendenr
2016/395-3.5.1.1

Finansiering av projektet Rörelseenerigi
Ärendenr 2016/395-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att finansiera projekt
Rörelseenergi med 175 tkr.
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna projektvillkor.

Sammanfattning av ärendet
Nyföretagarcentrum Nord erbjuder blivande företagare rådgivning och
mentorskap och affärsnätverk. Verksamheten finansieras av näringslivet,
ALMI och Luleå kommun. Konceptet Nyföretagarcentrum finns i närmare 200
kommuner.
Projektet Rörelseenergi syftar till att skapa effektivitet gällande arbetsmetoder
och IT-stöd samt strategisk bearbetning av presumtiva samverkanspartners
från näringsliv och organisationer.
Den ideella föreningen Nyföretagarcentrum Nord ansöker om 175 tkr från
Luleå kommun. Övrig medfinansiering sker genom ideellt arbete från
styrelseordförande samt verksamhetsledare (70 tkr) samt genom nya
samarbetspartners från näringslivet (95 tkr).
Tillväxtkontoret menar att Nyföretagarcentrum Nord hittills lyckats väl med
rekryteringen av samarbetspartners för driften av nyföretagarrådgivningen.
Insatserna i projekt bedöms inte rymmas i ordinarie verksamhet då behovet
av nyföretagarrådgivning är större än förväntat och insatserna är
koncentrerade till en kortare period och till del ligger utanför ordinarie
verksamhet.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
Nyföretagarcentrum Nord
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Ansökan om Projektstöd
Projektnamn:
Projektägare:
Projektledare:
Projektperiod:
Styrgrupp:

Rörelseenergi
Nyföretagarcentrum Nord
Camilla Sehlin
2016-05-01 till 2017-01-31
Styrelsen

	
  

Bakgrund
Nyföretagarcentrum Nord är en ideell förening utan vinstintresse. Näringslivet, Luleå kommun och
organisationer med intresse av tillväxt är huvudkraften och finansiärer av verksamheten. Vi är ett
komplement till övriga intressenter inom tillväxtområdet i Luleå och samverkar brett. Föreningen har
positionerat sig som en uppskattad och självklar aktör gällande etableringen av nya företag i Luleå
kommun.
Luleå kommun – och Luleåregionen som helhet – är inne i en mycket spännande tillväxtfas. Vilket
också återspeglas i intresset för att starta nya företag och den stora efterfrågan på rådgivningar både
individuellt och i grupp. Vi behöver därför snabbt anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna
för att inte tappa rörelseenergin i denna viktiga del av näringslivet. Vi erbjuder ett substantiellt bidrag
med målbilden tillväxt i ekonomi och i företag som leder till ökad sysselsättning.
Vår verksamhet överensstämmer med de mål som Luleå kommun har i sitt långsiktiga
utvecklingsprogram där det slagits fast att det ska skapas förutsättningar för en bred och växande
arbetsmarknad, med arbete för 10 000 nya Luleåbor, med en attraktionskraft som får folk och företag
att investera och utveckla verksamheter i Luleå.
Verksamhetsområden
1. Vi erbjuder högkvalitativ, kostnadsfri, konfidentiell, objektiv och individuell rådgivning enskilt
eller i grupp till den som funderar på att starta företag eller precis har startat
2. Start-up informationsmöten/utbildningar med erfaren nyföretagsrådgivare som ansvarig. Är en
växande del i vårt uppdrag och som vi avser att utöka ytterligare under år 2016
3. Personlig mentor under ett år till alla som vill starta företag
4. Affärsnätverk för rådgivningskunder för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte
Utvecklingsbehov
Styrelsen har identifierat två viktiga och långsiktigt strategiska områden. Båda behöver utvecklas via
lokal verksamhetsanpassning. Berörda områden är de arbetsmetoder och processer som
verksamhetsledare/rådgivare ansvarar för och arbetar med, samt den långsiktiga och strategiska
partnerbearbetningen av finansiärer.

Syfte
Syftet är att skapa effektivitet och långsiktighet genom erfarenhetsutbyte med andra lokala föreningar i
landet, övriga regionala/lokala aktörer och med moderföreningen Nyföretagarcentrum Sverige
gällande arbetsmetoder och IT-stöd
• Skapa lokalt och regionalt anpassade lösningar gällande besöksregistrering, manualer samt
övriga arbetsmetoder och processer kopplade till bokningssystem, besöksregistrering och
rådgivning
• Målinriktad, strategisk bearbetning av presumtiva samverkanspartners från näringsliv och
organisationer
• Ökad extern marknadsföring för att engagera näringslivet och visa på mervärdet
NyföretagarCentrum Nord
adress Storgatan 11, 972 38 Luleå | telefon 070-660 55 60 | e-post nord@nyforetagarcentrum.se
webb nyforetagarcentrum.se/nord | facebook facebook.com – NyforetagarCentrum Nord
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Mål
Övergripande mål är att:
• Utveckla, komplettera och stärka verksamheten långsiktigt
• De nya metoderna bygger på de förutsättningar som passar vår verksamhet, företagsklimatet
och den specifika affärskulturen i Luleå och Norrbotten
• Kvalitetssäkra och kostnadseffektivisera verksamheten
• De personella resurserna används optimalt
• Ta fram nya användarvänliga/lokalt anpassade och tidsbesparande arbetsmetoder/ processer
kopplade till IT-stöd samt till fysiska kundmöten - både enskilt och i grupp
• Öka och långsiktigt skapa en hållbar finansiering från näringsliv och organisationer
• Skapa en ökad kännedom och positiv bild av verksamheten genom extern
marknadsföring/storytelling, där goda exempel, tillgänglighet och lokal pedagogik särskilt lyfts
fram

Projektstöd
Härmed ansöker Nyföretagarcentrum Nord om ett projektstöd omfattande 175 000 kr.

Projektbudget 2016-05-01 till 2017-01-31
Intäkter

tkr

Luleå kommun

175

Ordförande, ideella arbetstimmar

50

Vice ordförande, ideella arbetstimmar
Nya Samverkanspartners under projektperioden*

20
95

Totala intäkter

340

Kostnader

tkr

Projektledning; verksamhetsledare/rådgivare

155

IT och kommunikationskonsulter

45

Ordförandes partnerbearbetning och marknadsföring

75

Resor

35

Marknadsföringsmaterial

30

Totala kostnader

340

* Observera att en stor del av de verkliga projektintäkterna växlas upp genom att näringslivet går in
med långsiktigt finansieringsstöd under de närmaste åren och de kan därmed inte redovisas i
projektbudgeten. Angiven summa omfattande 95 tkr omfattar nya finansiärer under själva
projektperioden.
Luleå 2016-03-14
Majvor Müller, ordförande
majvor.muller@telia.com mobil: 070 3254343

NyföretagarCentrum Nord
adress Storgatan 11, 972 38 Luleå | telefon 070-660 55 60 | e-post nord@nyforetagarcentrum.se
webb nyforetagarcentrum.se/nord | facebook facebook.com – NyforetagarCentrum Nord
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningens
Tillväxtkontoret
Karl-Henrik Dagman

2016-03-03

1 (2)
Ärendenr
2016/334-1.2.3.1

Beslut om uppdaterad varumärkesstrategi för varumärket
Luleå
Ärendenr 2016/334-1.2.3.1

Kommunledningsförvaltningens/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Luleås varumärkesstrategi som gällande
för kommunens samtliga förvaltningar och helägda bolag.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun prioriterar arbetet med varumärket Luleå eftersom
platsmarknadsföring är viktigt för stadens attraktivitet och tillväxt.
Tillväxtkontoret har varit projektledare för arbetet med en översyn av
existerande varumärkesstrategi för varumärket Luleå, under 2015/2016.
Tillväxtkontoret menar att den uppdaterade varumärkesstrategin är en bra
grund för det fortsatta arbetet med platsmarknadsföringen.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med uppdateringen av varumärkesstrategin har skett genom styrning
och ledning av styrgruppen för varumärket Luleå och genomförts av en
projektgrupp i samarbete med en referensgrupp. I arbetet har en varumärkesundersökning genomförts i Stockholm och Luleå. Referensgruppen, som
består av representanter från näringslivet, universitetet, civilsamhället,
samarbetspartner och kommunkoncernen, har under tre workshop-tillfällen
arbetat fram en uppdatering av den existerande varumärkesstrategin.
Varumärkesstrategin har genom referensgruppens sammansättning av 25
representanter från: Luleå kommun, Luleå tekniska universitet, Luleå
näringsliv AB, Visit Luleå AB, Swedavia, Åt: kotyr, Yours
Kommunikationsbyrå, RFSL, Luleå lokaltrafik AB, Lulebo AB, Luleå Hockey
samt Kronan exploatering därmed en bred och djup förankring i både
näringslivet och kommunen. Varumärkesstrategins fundament består av ett
erbjudande samt tre stycken kärnvärden för Luleå. Strategin har uppdaterats
under ledning av extern processledare, Peter Asplund på Re:brand.
Beslutet avser endast varumärkesstrategin och som beslutsunderlag finns
också en plan för implementering av varumärkesstrategin bifogad.

Beslutsunderlag
Uppdaterad varumärkesstrategi för varumärket Luleå (bilaga)
Luleås varumärkesstrategi 2011 (bilaga)
Plan för implementering av den uppdaterade varumärkesstrategin (bilaga)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunledningsförvaltningens
Tillväxtkontoret
Karl-Henrik Dagman

2016-03-03

Karl-Henrik Dagman
Marknads- och kommunikationsansvarig för varumärket Luleå

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
Kansliet
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Ärendenr
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••• Varumärkesstrategi

Varumärket
58

Varumärkesstrategi – varumärket Luleå
Varumärkesägare: Luleå kommun Tillväxtkontoret

Varumärke: Luleå

Ansvarig varumärket: Tillväxtchef Anna Degerman

Upprättad: 2015-10-20

Ursprung/bakgrund
Luleå stad grundades år 1621 kring kyrkan i Gammelstad. Staden är residensstad i Norrbotten och
tillväxtmarknad för norra Skandinavien. Näringslivet har utvecklats från den ursprungliga stål- och
verkstadsindustrin och idag arbetar merparten av invånarna inom tjänstesektorn. Luleå tekniska
universitet växer stadigt, med styrkor inom metallurgi, IT/rymdteknik och energi/miljö. Många
forskningsdrivna företag startas inom ramen för Luleå science park. Besöksnäringen är en
framtidsindustri som betyder mycket för tillväxten. Kultur, idrott och handel är viktiga delar av
utbudet. Luleå har på senare tid etablerat sig som en av världens ledande etableringsorter för
datacenters. Luleå växer med en mångfald av människor och över 100 nationaliteter.

Målgrupper
Boende (inklusive potentiella inflyttare och studenter), företag (och potentiella
etablerare/investerare) samt besökare (fritidsresenärer såväl som affärsresenärer).

Konkurrenter
Vi jämför oss mot orter som Umeå, övriga medelstora svenska städer och storstadsregionerna
Sthlm/Gbg/Malmö. Ur en del aspekter, t ex inom forskning, datacenters och besöksnäringen,
konkurrerar vi internationellt. Vi har också inflyttning från övriga Norrbottenorter, då vi är
länets största stad. I någon mening konkurrerar vi alltså med alla, som platser alltmer tenderar
att göra i den globaliserade världen.

Positionering
Luleå kombinerar småstadens närhet med större städers utbud och utveckling.

Erbjudande
Hållbar kuststad i ständig utveckling.

Erbjudandet visar vart vi är på väg och att vi har en tydlig vilja, snarare än att utgöra en
exakt beskrivning av nuläget. Lyfter fram kust och hav, som är den enskilt viktigaste
styrkan i målgruppernas attityd. Men också att vi nu ser oss som en riktig stad, med ett
större utbud. Kopplar till hållbarhet som är fundamentet för Luleås visionsarbete. Och
sätter fokus på att vi med nya lösningar bygger en attraktiv boende-, besöks-, och
etableringsort för framtidens behov. (Se not 1 för definition av hållbarhetsbegreppet.)
De tre kärnvärdena nyanserar och kompletterar erbjudandet och skapar en personlighet
för varumärket.
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Kärnvärden
1. Nytänkande
Innovation och nytänkande är centrala delar av Luleås själ. Ett stort engagemang och en ständig vilja
att hitta nya kreativa lösningar, att komma framåt och utvecklas. Nytänkandet är en viktig del i de
sociala innovationer, som syftar till ett öppnare och mer mångfaldspräglat samhälle. Och en anledning
till den position vi tagit inom datacenteretableringar och till vår tillväxt i tjänstesektorn. Det är en
viktig del av hur vi hanterar hållbarhetsfrågan. Och är det som Luleå tekniska universitets
spetskompetens och andra innovativa miljöer till stor del bygger på. Nytänkande skapar livskvalitet
och är en central del av vår strävan mot framtiden.
2. Naturnära
Den omgivande naturen, framför allt havet, är en viktig del av vår identitet och attraktion. Kusten,
skärgården, älven och isen skapar en unik miljö och möjlighet till stora naturupplevelser. Säsongernas
tydliga växlingar ger ett liv fyllt av kontraster. Att värna och utveckla detta, med hållbarheten som
ledstjärna, är en viktig uppgift när vi utvecklar attraktiva livsmiljöer och besöksanledningar.
3. Nära
Vår stad har vuxit upp de senaste åren. Med ett bredare och mer kvalitativt utbud av kultur,
mötesplatser och livsmiljöer. Och ett bättre självförtroende. Men fortfarande har vi allt inom räckhåll.
Korta avstånd, som ger oss mer tid till spännande aktiviteter och möten. En närhet mellan människor.
En öppenhet som gör att vi omfamnar en ökad mångfald. Närhet till omvärlden, med täta
anslutningar till Stockholm och ett ökat globalt utbyte. I Luleå är det nära till allt och alla.

Struktur
Huvudvarumärke:

Luleå

Aktivitetsområden:

Företag
Besökare
Boende
Inflyttare

Fristående relaterade varumärken:

Luleå kommun (kommuninformation)
Luleå tekniska universitet
Luleå Hockey
m. fl.

Aktivitetsområden
De olika målgrupperna för varumärket Luleå kräver specifika insatser beroende på olika behov.
De utgörs exempelvis av utvecklings-, och marknadsaktiviteter, som ska planeras i marknads-,
och kommunikationsplaner och sedan genomföras och styras helt i linje med denna
varumärkesstrategi. Dessa aktiviteter skall inte förväxlas med separata produkter eller
undervarumärken, och skall inte heller ha specifika namn eller avsändare utan ha
huvudvarumärket som avsändare.
Här följer kortfattad beskrivning av aktivitetsområdena. (Är att betraktas som en indikation, utan
djupare underliggande analys.) Gemensamt för samtliga är ovan beskrivna erbjudande och
kärnvärden. Gemensamt är också behovet att samordna arbetet med de fristående relaterade
varumärkena.
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Aktivitetsområde 1: Näringsliv
Målgrupp:
Behov:
Budskap:

Krav på
vm-ägare:

Befintliga företag, potentiella etablerare och investerare, opinionsbildare i
näringslivet.
Kompetens, lokaler, nätverk, finansiering, logistik, tillstånds-, och
myndighetsprövning, låga kostnader, FoU-miljö.
Erbjudande och samtliga tre kärnvärden känns i sin helhet relevant mot denna
målgrupp. Speciellt fokuset på utveckling och nytänkande i form av kompetens,
kreativitet och innovation. Men även närhet, som i detta sammanhang kan
innefatta nätverk, stadsbyggnad, kluster-bildning och koncentration av specifik
kompetens. Och naturaspekten, som också kan vara relevant, t ex för att ge
kylning för serverhallar.
Generellt tillväxtinriktat arbete i syfte att behålla befintliga och
attrahera nya företag och främja nytänkandet.

Aktivitetsområde 2: Besökare
Målgrupp:
Behov:
Budskap:

Krav på
vm-ägare:

Fritidsresenärer (”den globala resenären”) och affärsresenärer (”det globala
företaget”).
Upplevelser, utomhusaktiviteter och kultur. Inspirerande, kunskapsfrämjande,
logistiskt enkla och effektiva möten med personligt värdskap.
Erbjudande och samtliga kärnvärden är relevanta för denna målgrupp. Besökare
attraheras mest av utbud, lättillgängliga naturupplevelser och närheten.
Nytänkande också är relevant för samtliga besökare. Hållbarheten ska heller inte
underskattas som argument, utifrån val av resmål.
Stödja kapacitetsutbyggnad med fler aktörer/möjliggörare, säkerställa
lättillgänglighet, hög servicenivå, ökad kompetens och bibehållen hög standard.
Paketera upplevelser och utveckla produkter, på ett hållbart sätt nyttja naturresurserna
samt skapa och identifiera nya arenor för nöjen, evenemang och aktiviteter.

Aktivitetsområde 3: Boende
Målgrupp:
Behov:
Budskap:

Krav på
vm-ägare:

Boende i Luleå. Olika åldrar, yrkesarbetande, studerande och hemmavarande.
Jobb och karriärmöjligheter, bra boende och vård/skola/omsorg. Utbildning och
fritidsaktiviteter. Avgörande är delaktighet, stolthet och framtidstro.
För yngre är hållbarhet, nytänkande och utveckling relevanta argument. Närhet
förmodas vara speciellt viktigt för barnfamiljer och äldre. Att skapa och påvisa
naturupplevelser har betydelse för alla.
Att underlätta bostadssituationen och bygga långsiktigt attraktiva
livsmiljöer borde vara den högst prioriterade uppgiften. Avgörande blir sedan att
behålla och attrahera ungdomarna (18-29 år) vilka har stor betydelse för
nytänkandet. Att skapa ingångsjobb, mötesplatser och framtidstro för
ungdomarna måste också få hög prioritet.

Aktivitetsområde 4: Inflyttare
Målgrupp:
Behov:

Potentiella inflyttare till Luleå.
Lika som för boende men mer behov av nätverk och öppenhet.
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Budskap:

Krav på
vm-ägare:

Erbjudande och samtliga tre kärnvärden känns i sin helhet relevant mot denna
målgrupp. Inflyttare söderifrån attraheras kanske speciellt av naturlig och närhet
medan nytänkande och stadens utbud är speciellt relevant för inflyttare från andra
Norrbottenorter.
Bostadsmöjligheter är givetvis avgörande för att understödja
inflyttningen. Det är också viktigt att inflyttare känner sig välkomna och delaktiga
och snabbt får den hjälp och service som de behöver.

Not 1: Definition av hållbarhetsbegreppet.
Vi använder oss av samma definition av begreppet som i det stora visionsarbete som genomförts,
”Vision Luleå 2015”:
Hållbarhet är en överlevnadsfråga som ger trygghet och framtidstro. En hållbar utveckling står
på tre ben; ett socialt, ett ekonomiskt och ett ekologiskt. De tre benen är alla lika viktiga och
ömsesidigt beroende av varandra.
Social hållbarhet är målet om ett gott liv och en god livsmiljö. Ekonomisk hållbarhet är en bra
ekonomi som medel för att kunna nå det goda livet. Ekologisk hållbarhet betyder att allt det vi
gör måste rymmas inom ramen för ekosystemets gränser.
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Bruksanvisning
Bakgrund. Denna varumärkesstrategi är resultatet av en genomgång av ett omfattande
informationsmaterial, ett analysarbete och ett utvecklingsarbete. Samt workshops som har inkluderat ett
stort antal personer inom och i anknytning till företaget/organisationen. Strategien är framtagen för
varumärkesägarens räkning, men huvudperspektivet är konsumentens.
Övriga dokument. Detta dokument utgör endast en kortfattad översikt över det analys-, och
utvecklingsarbete som gjorts. Normalt har också en mer utförlig presentation i PowerPoint-format tagits
fram. Denna vänder man sig lämpligen till för förklaringar, motivationer och en utförligare beskrivning
av metod, källor och arbetsmodell.
Användning. Strategin är tänkt att fungera som ett verktyg i det löpande lednings-, marknadsförings-,
och utvecklingsarbetet, för att säkerställa en effektiv samordning. Den visar på mål och riktning och den
anger ramarna för varumärket. Därför bör den användas som underlag då nya aktiviteter inom
marknads-, och utvecklingsområdet diskuteras och planeras.
Revidering. Strategin ses lämpligen över årligen för att säkerställa att den fortfarande är aktuell.
Exempelvis vid affärs-, eller marknadsplanering, då mindre uppdateringar kan göras. Normalt skall
större revideringar i strategin endast göras om betydande förändringar skett i omgivning eller om
konkurrensförutsättningarna ändrats på ett tydligt sätt.
Ansvar. Person som ovan är angiven som ansvarig för varumärket är den som ansvarar för innehållet i
varumärkesstrategin. Det är endast denna person som äger rätt att ändra i dokumentet. Denna person är
också ansvarig för arkivering av originalfilen och för att ny version ersätter tidigare version och märks
med datum för revideringen. Strategin är godkänd och fastställd av VD (eller motsvarande).
Spridning. Strategin bör spridas till företagets/organisationens ledningsgrupp (eller motsvarande), till de
medarbetare som hanterar marknads-, informations-, försäljnings-, utvecklings-, och personalfrågor samt
till externa samarbetspartners av typen reklam-, media-, och PR-byråer. För att undvika degenerering
rekommenderas att inte skicka ut dokumentet i redigeringsbart format, utan att enbart sprida det i pdfversion. Varumärkesstrategin är inte att anse som ett publikt dokument. Av konkurrensskäl undviker vi
att lämna ut den till press eller andra helt utomstående parter, om det inte finns speciella skäl.
Terminologi. Huvudvarumärke: Det/de övergripande varumärke(n) som våra produkter eller tjänster
sorterar under. (Kan även kallas paraplyvarumärke om det täcker stor del av portföljen.)
Huvudvarumärket förpackar det övergripande erbjudandet, innehåller kärnvärdena och omfattar
produkter och eventuella undervarumärken. Produkter eller produktlinjer: Har specifika produktegenskaper, men bär helt och hållet huvudvarumärkets innehåll och är intimt kopplade till detta. Dessa
har ingen egen positionering eller annan särskiljning än den som huvudvarumärket står för. Kan dock
vara riktade till olika målgrupper och beroende på sina produktegenskaper ha olika specifika budskap.
Undervarumärke: Ett varumärke som har samma ägare, ligger under huvudvarumärket och ligger i linje
med dess innehåll. Men som på vissa sätt givits en egen position och som därmed inte är lika hårt
kopplat till huvudvarumärket som produkterna är. Det kan ha en egen avsändare eller logotyp, men
relationen till huvudvarumärket bör vara tydlig. Fristående varumärke: Ett varumärke som är frikopplat
från huvudvarumärket. Det kan ha en tillverkar-, eller ägarsignal från huvudvarumärket (om det har
samma ägare), men står i övrigt helt självständigt i förhållande till huvudvarumärket med eget
erbjudande och egna kärnvärden. Kan ha annan (extern) varumärkesägare. Fristående relaterat varumärke:
Ett fristående varumärke som på något sätt har ett beroende (ofta ömsesidigt) till huvudvarumärket. Har
dock fortfarande ett eget erbjudande, egna kärnvärden och en egen avsändare. Intressenter: Aktör som
driver verksamhet som bygger på eller anknyter till varumärket. Kan i egenskap av återförsäljare, agent
eller samarbetspartner vara bärare av varumärket, oftast som ett komplement till sitt eget varumärke.
Varumärkesägare: Företag, organisation eller fysisk person som innehar den juridiska registreringen. Med
ägarskap följer rätten att bestämma om nyttjandet av varumärket och oftast uppgiften att skydda,
underhålla och utveckla varumärket. Är ofta helt nedtonad i kommunikationen utåt. Kan också anges i
form av en ägarsignal, t ex om inte ägaren bär samma namn som huvudvarumärket. Om ägarsignalen är
påtaglig är det snarast att betrakta som ett huvudvarumärke.
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PLATTFORM
Varumärkesägare: Luleå Kommun
Utvecklingskontoret
Ansvarig varumärket: Chef
Utvecklingskontoret Anna Degerman

Varumärke: Luleå
Upprättad: 2011-02-15 / Erica Löfstedt och
Peter Asplund

Ursprung/bakgrund
Luleå stad grundades år 1621 kring kyrkan i Gammelstad. 1969 slogs Nederluleå,
Råneå och Luleå stad samman och bildade Luleå Kommun. Staden är residensstad i
Norrbotten och kommunikationscentrum i Barentsregionen. Näringslivet har en bas
av stål- och verkstadsindustri, men idag arbetar merparten av invånarna inom
tjänstesektorn. Luleå Tekniska Universitet har vuxit kraftigt på senare år och är
Sveriges enda tekniska universitet med styrka inom metallurgi, IT och
produktutveckling. Kultur, idrott och handel är viktiga delar av utbudet.
Målgrupper
Boende (och potentiella inflyttare), företag (och potentiella etablerare/investerare)
samt besökare (turister och affärsresenärer).
Konkurrenter
Övriga Norrbottenorter, Umeå, medelstora svenska städer, Sthlm/Gtb/Malmö och
internationella vinterdestinationer.
Positionering
Den positionering som valts visar högre naturupplevelser, lägre kostnadsnivå och
lugnare livstempo. Mer naturnära och med lugnare tempo än städerna söderut. Mer
stad än Norrbottensorterna.
Erbjudande
Skandinaviens nordligaste nav. Med stora naturupplevelser och tid för livet.
Kärnvärden
1. Naturlig
Den omgivande storslagna naturen är en central konkurrensfaktor. Den unika
kombinationen av berg, skog och skärgård, kryddat med rejäl vinter och hög
tillgänglighet, ger möjlighet till stora naturupplevelser. Där säsongernas växlingar
ger ett liv fyllt av kontraster.
Men detta kärnvärde inkluderar också ett förhållningssätt – där vi strävar efter att
leva och verka hållbart, i samklang med miljön och varandra. Även utifrån ett
näringslivsperspektiv hämtar vi kraft från naturen, med utvinning och förädling av
naturresurser.
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2. Lugn
Luleå präglas av ett lugnare livstempo, som ger tid att umgås och att reflektera.
Det skapar stora möjligheter att leva ett liv i balans, där man kan lägga livspusslet
utan att behöva välja bort familj eller kvalificerad yrkeskarriär. Ett liv med tid för
återhämtning, som inte präglas av stress. Detta är väldigt attraktivt för många
storstadsbor idag och ligger i linje med trenden ”den nya enkelheten”. Luleå
kännetecknas av närhet mellan platser och aktiviteter samt värme mellan
människor.
3. Nytänkande
Tack vare ganska tuffa förutsättningar har vi med stor viljekraft skapat en grogrund för
kreativt nytänkande. Universitetet har spetskompetens och forskare i världsklass, de
kreativa näringarna frodas. Vi utvecklar nya teknologier och moderna arbetsformer.
Som nav och regioncentrum i nordligaste Skandinavien skapar vi en koncentration och
en mångfald av utbud, kontakter och resurser – en förutsättning för tillväxt. Detta
kärnvärde är viktigt då det tillför energi till erbjudandet och balanserar de övriga två
kärnvärdena.
Struktur
Huvudvarumärke:

Luleå

Aktivitetsområden:

Företag
Besökare
Boende
Inflyttare

Fristående relaterade varumärken:

Luleå Kommun (kommuninformation)
Luleå Tekniska Universitet

Aktivitetsområden
De olika målgrupperna för varumärket Luleå kräver specifika insatser beroende på
olika behov. De utgörs exempelvis av utvecklings-, och marknadsaktiviteter, som
ska planeras i marknads-, och kommunikationsplaner och sedan genomföras och
styras helt i linje med denna varumärkesplattform. Dessa aktiviteter skall inte
förväxlas med separata produkter eller undervarumärken, och skall inte heller ha
specifika namn eller avsändare utan ha huvudvarumärket som avsändare.
Här följer kortfattad beskrivning av aktivitetsområdena. Gemensamt för samtliga är
ovan beskrivna erbjudande och kärnvärden. Gemensamt är också behovet att
samordna arbetet med de två fristående relaterade varumärkena Luleå Kommun
och Luleå Tekniska Universitet.
Aktivitetsområde 1: Näringsliv
Målgrupp
Behov

Befintliga företag, potentiella etablerare och investerare,
opinionsbildare i näringslivet
Kompetens, lokaler, nätverk, finansiering, logistik, tillstånds-, och
myndighetsprövning, låga kostnader, FoU-miljö.
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Budskap
Krav på
vm-ägaren

De mest centrala delarna för denna målgrupp blir nytänkandet i form
av kompetens, kreativitet och innovation. Samt geografisk placering
och koncentration, som inrymmes i ”Skandinaviens nordligaste nav”.
Generellt tillväxtinriktat arbete i syfte att behålla och attrahera
företagen och främja nytänkandet.

Aktivitetsområde 2: Besökare
Målgrupp
Behov
Budskap
Krav på
vm-ägare

Både privat och i affärer samt konferensdeltagare
Upplevelser samt smidiga, inspirerande och effektiva möten.
Privata besökare attraheras mest av naturupplevelser och lugn och ro,
medan konferensbesökarna kan ha fokus även på nytänkande.
Bygga kapacitet för fler hotellbäddar och/med högre standard,
tydliggöra prisstrukturen på boende och nöjen, utnyttja naturresurserna bättre samt skapa och identifiera nya arenor för nöjen,
evenemang och aktiviteter.

Aktivitetsområde 3: Boende
Målgrupp
Behov
Budskap

Krav på
vm-ägare

Boende i Luleå. Olika åldrar, yrkesarbetande, studerande och
hemmavarande.
Jobb och karriärmöjligheter, utbildning och fritidsaktiviteter.
Avgörande är delaktighet, stolthet och framtidstro.
För de boende är kärnvärdena olika viktiga beroende på i vilken livsfas
man befinner sig. Ungdomarna har större behov av nytänkande medan
lugnet är viktigare för barnfamiljerna och de äldre. Att skapa och
påvisa naturupplevelser har betydelse för alla.
Avgörande blir att behålla och attrahera ungdomarna (18-29 år) vilka
har stor betydelse för nytänkandet. Att skapa ingångsjobb och
framtidstro för ungdomarna måste få hög prioritet.

Aktivitetsområde 4: Inflyttare
Målgrupp
Behov
Budskap

Krav på
vm-ägare

Potentiella inflyttare till Luleå. I första hand kvalificerad arbetskraft och
studenter.
Lika som för boende men mer behov av nätverk och öppenhet.
De inflyttare som kommer från städerna söderut känner i många fall
inte ens till Luleås geografiska läge. De kommer förmodligen att
attraheras av lugn, naturupplevelser och nytänkande medan det
sistnämnda är prioriterat budskap till inflyttare från andra
Norrbottenorter.
Det är mycket betydelsefullt att inflyttare känner sig välkomna och
delaktiga samt får den hjälp och service som de har behov av snabbt.
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Bruksanvisning
Bakgrund. Denna varumärkesplattform är resultatet av en genomgång av ett omfattande
informationsmaterial, ett analysarbete och ett utvecklingsarbete. Samt workshops som har
inkluderat ett stort antal personer inom kommunen, universitetet, näringsliv samt organisationer
i anknytning till Luleå. Plattformen är framtagen för varumärkesägarens räkning, men
huvudperspektivet är konsumentens.
Övriga dokument. Detta dokument utgör endast en kortfattad översikt över det analys-, och
utvecklingsarbete som gjorts. En rapport i presentationsform finns framtagen. Denna vänder
man sig lämpligen till för förklaringar och motivationer och för beskrivning av metod, källor och
arbetsmodell.
Användning. Plattformen är tänkt att fungera som ett verktyg i det löpande lednings-,
marknadsförings-, och utvecklingsarbetet, för att säkerställa en effektiv samordning. Den visar på
mål och riktning och den anger ramarna för varumärket. Därför bör den användas som underlag
då nya aktiviteter inom marknads-, och utvecklingsområdet diskuteras och planeras.
Revidering. Plattformen ses lämpligen över årligen för att säkerställa att den fortfarande är
aktuell. Exempelvis vid affärs-, eller marknadsplanering, då mindre uppdateringar kan göras.
Normalt skall större revideringar i plattformen endast göras om betydande förändringar skett i
omgivning eller om konkurrensförutsättningarna ändrats på ett tydligt sätt.
Ansvar. Person som ovan är angiven som ansvarig för varumärket är den som ansvarar för
innehållet i varumärkesplattformen. Det är endast denna person som äger rätt att ändra i
dokumentet. Denna person är också ansvarig för arkivering av originalfilen och för att ny version
ersätter tidigare version och märks med datum för revideringen. Plattformen är godkänd och
fastställd av kommunchefen.
Spridning. Plattformen bör spridas till företagets/organisationens ledningsgrupp (eller
motsvarande), till de medarbetare i organisationen som hanterar marknads-, informations-,
försäljnings-, utvecklings-, och personalfrågor samt till externa samarbetspartners av typen
reklam-, media-, och PR-byråer. Varumärkesplattformen är inte att anse som ett publikt
dokument. Av konkurrensskäl undviker vi att lämna ut den till press eller andra helt utomstående
parter, om det inte finns speciella skäl.
Terminologi. Huvudvarumärke: Det övergripande varumärke som våra tjänster sorterar under
(kan även kallas paraplyvarumärke). Huvudvarumärket står för det övergripande erbjudandet,
innehåller kärnvärdena och omfattar eventuella produkter, undervarumärken och aktiviteter som
görs för varumärkets räkning. Undervarumärke: Ett varumärke som ligger under
huvudvarumärket och ligger i linje med dess innehåll, men som på vissa sätt givits en egen
position och som därmed inte är lika hårt kopplat till huvudvarumärket som produkterna är. Det
kan ha en egen avsändareeller logotyp, men relationen till huvudvarumärket bör vara tydlig.
Fristående varumärke: Ett varumärke som i princip är frikopplat från huvudvarumärket. Det kan
ha en avsändar-, eller ägarsignal från huvudvarumärket eller från varumärkesägaren, men står i
övrigt självständigt i förhållande till huvudvarumärket med eget erbjudande och egna
kärnvärden. Fristående relaterat varumärke: Ett fristående varumärke som på något sätt har ett
beroende (ofta ömsesidigt) till huvudvarumärket. Har dock fortfarande ett eget erbjudande och
egna kärnvärden. Aktivitetsområde: De olika målgrupperna för varumärket Luleå kräver specifika
insatser beroende på olika behov. De utgörs exempelvis av utvecklings-, och marknadsaktiviteter, som ska planeras i marknads-, och kommunikationsplaner och sedan genomföras.
Dessa aktiviteter skall inte förväxlas med separata produkter eller undervarumärken och skall
inte heller ha specifika namn eller avsändare utan ha huvudvarumärket som avsändare.
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LULEÅ KOMMUN

ARBETSPLAN

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret

2016-02-26

Karl-Henrik Dagman

Dnr

Plan för implementering av uppdaterad varumärkesstrategi för
varumärket Luleå 2016-2017
Syfte
Den uppdaterade varumärkesstrategi för Luleå ska på ett effektivt och
anpassat sätt implementeras hos alla förvaltningar i Luleå kommun och
bland Luleås samarbetspartners. Om inte detta genomförs riskerar
varumärkesstrategin begränsas i spridning och genomslag.
Mål
Målet med implementeringen är att under 2016 och 2017 se till att
varumärkesstrategin omsätts i operativ verksamhet. Viktigt är att på ett
anpassat sätt, sprida Luleås nya varumärkesstrategi till våra interna och
externa samarbetspartners med verktyg och stöd för fortsatt arbete för att
marknadsföra och skapa tillväxt Luleå.

Summering av den uppdaterade varumärkesstrategin för
varumärket Luleå.
Luleås erbjudanden enligt nya varumärkesstrategin:
Hållbar kuststad i ständig utveckling
Luleås kärnvärden är:
1. Nytänkande,
2. Naturnära
3. Nära

Omfattning och avgränsning
En implementeringsplan som refererar till andra mer detaljerade planer och
som inte ersätter andra planer som kommunikationsplan, utvecklingsplaner
mm. Fokus ligger på kalenderår 2016 och 2017. Implementeringen sker för
olika grupperingar och i olika former. För att lyckas måste det utvecklas en
implementeringsplan och ett ”kit” (bestående av tryckt och digitalt
marknadsföringsmaterial) för att implementera Luleås varumärke. Viktigt är
också att skapa bred delaktighet.
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Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret

Önskvärd effekt vid implementering är att uppnå:
 Driv genom organisationer, från ledarnivå till grupp och individer.
 Tilldelat ansvar för samtliga förvaltningar/avdelningar/bolag.
 Involvera så många externa aktörer och intressenter som möjligt.

En stor utmaning är att skapa engagemang hos samtliga inblandade aktörer
och att det inte uppfattas som att platsmarknadsföringen endast är Luleå
kommuns eller tillväxtkontorets ansvar eller arbete. För att uppnå en lyckad
implementering i syfte att skapa tillväxt måste förståelse skapas. Handlingar
från Luleåbor/näringsliv/idrottsklubbar med flera påverkar och skapar
Luleås varumärke. Varumärket Luleå är ett ansvar som skär tvärs över
funktioner och aktörer. Det är en utmaning att få inblandade aktörer att
förstå att om de tar till sig varumärket Luleå kommer det att stärka deras
verksamhet (incitamentet). För att lyckas måste det finnas uppbackning och
mandat från kommunledning, stöd och engagemang.
Vad har vi förändrat i varumärkesstrategin för Luleå – fokusområden i
implementeringen?
I den uppdaterade varumärkesstrategin betonas kusten/vattnet, stadens
utbud/kultur och det framåtriktade, utveckling/nytänkande.

Metodik för att genomföra en lyckad implementering
Om implementeringen sker med målet att uppnå ett brett forum där alla som
på något sätt berörs av att arbeta med varumärket Luleå får ta del och känner
delaktighet i arbetet, uppnås vi sannolikt bäst resultat.Upplägget bygger då
på att vi först presenterar och motiverar ledare och medarbetare inom
kommunen och i våra bolag samt prioriterade officiella ambassadörer och
samarbetspartners.
För att lyckas med implementeringen behöver aktörerna förstå:
 Att de behöver vara medskapande i arbetet med att stärka varumärket
Luleå.
 Varför är det nödvändigt.
 Hur de kan göra det.
Är det möjligt?
Nedan beskriven plan är en framtagen utifrån begräsningar i resurser samt
tidsramar. Utifrån detta förslag anpassas implementeringen utifrån olika
målgrupper och dess närhet till att arbeta med varumärket Luleå.
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Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret

Steg 1.
Politiskt beslut och engagemang i Luleå kommuns ledning.
 Godkännande av implementeringsplan av styrgruppen för
varumärket Luleå. (Styrgruppen består i dagsläget av kommunalråd,
gruppledare oppositionen, kommundirektör, biträdande
kommundirektör, kommunikationschef, samhällsutvecklingschef och
tillväxtchef.
 KSAU-och KF-beslut på uppdaterad varumärkesstrategi.
Steg 2.
Nyckelmålgrupper
Identifiering av nyckelpersoner, kommunikatörer och förvaltnings/enhetschefer (definiera vilken nivå, det kan variera). Målet är att nå så
många som möjligt som jobbar i Luleå kommun.

Hur gör vi det?
För att få så stort genomslag som möjlig handlar det att vara transparent med
tillväxtkontorets marknads- och aktivitetsplanering så att samtliga
målgrupper har möjlighet att förstärka aktiviteterna och
platsmarknadsföringen och får möjlighet att få in det i
verksamhetsplaneringen.
Luleå kommunkoncern
Prio 1. Träffa, utbilda och förankra (ev. workshop) frågeställningarna:
Vad innebär det för mig/oss? Bör vi förändra vårt sätt att arbeta? Hur kan vi
stödja det? Ser vi några hinder eller problem?
Målgrupper:
 Kommundirektörens ledningsgrupp inklusive Luleå Kommunföretags
vd:ar.
 Fritidsförvaltningen – samtliga chefer
 Kulturförvaltningen – ledningsgrupp
 Kommunikatörsnätverket
 Stadsbyggnadsförvaltningen – utvalda delar
 Kommunledningsförvaltningen – samtliga chefer
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Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret

Prio 2. Träffa förvaltningschefer (via KDL) och skicka ut varumärkesmaterial
och (ovanstående) frågeställning via e-post till övriga chefer:







Arbetsmarknadsförvaltningen
Socialförvaltningen
Räddningstjänsten
Barn- och utbildningsförvaltningen
Miljö och byggförvaltningen
Samt övriga chefer från förvaltningarna från Prio 1 som inte fått
presentation

Samarbetspartners och Luleå kommunkoncern
Prio 1. Träffa, utbilda och förankra (ev. workshop) frågeställningarna:
– Vad innebär det för mig/oss/verksamheten?
– Kan vi förändra vårt sätt arbeta?
– Hur kan vi stödja det på annat sätt?
– Hur hjälper/främjar det vår verksamhet
– (Ser vi några hinder eller problem?)
Efter utbildningstillfället skerregelbunden dialog utifrån det dagliga arbetet.
Målgrupper
• Visit Luleå
• Luleå Näringsliv
• Luleå Energi
• Lulebo
• Luleå Lokaltrafik
• Luleå tekniska universitet
• RFSL Luleå
• Filmpool Nord
• BD-pop
• Sponsrade elitidrottslagen (LKK, LHF, BC Luleå, Luleå Basket, Ingela Lundbäck.
IFK Luleå)
• Officiella Luleåambassadörsföreningar, Exiled dance crew, Luleå
Makerspace,
• Officiella Luleåambassadörer, individer.
• Referensgruppen i varumärkesarbetet
• Yours/kommunikationsbyrå
• Ung i Luleås nätverk med unga vuxna
• Luleå Airport
• Luleå Science Park
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•

Med flera…

Implementeringen kan med fördel genomföras i ett gemensamt forum
bestående av fler liknande aktörer. Till exempel: ett implementeringstillfälle
med Luleå Näringsliv och Visit Luleå för att skapa bra underlag för
diskussion och goda exempel (finns redan bra forum för detta). Men också för
att effektivisera implementeringen. På liknande sätt kan elitidrottslagen med
fördel ingå i samma implementeringsgrupp. Vi identifierar nyckelpersoner
från de olika organisationerna för dessa träffar. Prioriterade officiella
Luleåambassadörer (föreningar) möts även de tillsammans. Och
Luleåambassadörer utbildas på kommande ambassadörsträff.

Samarbetspartners och Luleå kommunkoncernen
Prio 2. Träffa vd:ar på kommunägda bolag (via Kommundirektörens
ledningsgrupp) och skicka ut varumärkesmaterial och frågeställning via epost till övriga chefer/organisationer:
•
•
•
•
•
•

Luleå Renhållning
Luleå Hamn
Nordiskt FlygTeknikCentrum
Kronan Exploatering
Övriga idrottsföreningar och samarbetspartners
Studentkårerna

Marknadskommunikation externt
Berätta för Luleåborna om vårt varumärkesarbete och nya
varumärkesstrategi. Exempel på budskap och aktiviteter kan vara; ”Luleå,
bäst i Sverige på platsmarknadsföring fortsätter arbetet med att stärka Luleå” Det
görs via sociala medier, webb för att fånga intresse och skapa bra
förutsättningar för Luleåborna.

Steg 3.
Behov av marknadsmaterial för ovanstående metod.
o

En välregisserad ”webinarfilm”
webbseminariumsfilm som förklarar och utbildar:
 Vad platsmarknadsföring är
 och varför den är så viktigt,
 grunden i Luleås nya varumärkesstrategi,
 och hur man praktiskt kan arbeta med platsmarknadsföring
genom att visa på goda exempel på hur olika aktörer tidigare
arbetat med platsvarumärket Luleå.
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Filmen publiceras på Luleå kommuns intranät på och på Luleå.nu och
används i utbildning med Prio 1-målgrupper och skickas via e-post till Prio
2-målgrupper. För att vi ska få så många som möjligt att ta del av vårt
budskap måste innehållet vara intressant och säljande. Med fördel kan
kommunalråd och kommundirektör medverka i filmen för att visa hur
viktigt platsmarknadsföringen är och ger trovärdighet till budskapet.
o

Varumärkeshandbok – uppdaterad
Digital och i tryckt variant, en mycket liten upplaga.

o

Ett uppdaterat presentations-kit
 Bestå av Original Luleå Story-magasinet, varumärkeshandbok,
information länkar till Luleå.nu om var senaste Luleå-filmen och
PPT-presentationer finns. Och den uppdaterade
varumärkesstrategin.

o

Digitalt frågeformulär för uppföljning

Uppföljning
Prio 1-grupperna
Följa upp/kontakta följa upp 2ggr/år för att föra en dialog kring
implementeringen och deras pågående arbetet och de tidigare frågorna:
– Vad innebär det för mig/oss/verksamheten?
– Kan vi förändra vårt sätt arbeta?
– Hur kan vi stödja det på annat sätt?
– Hur hjälper/främjar det vår verksamhet
– (Ser vi några hinder eller problem?)
Prio 2-grupperna
Följa upp efter ca 12 månader via digitalt svarsformulär kring och de
tidigare frågorna:
– Vad innebär det för mig/oss/verksamheten?
– Kan vi förändra vårt sätt arbeta?
– Hur kan vi stödja det på annat sätt?
– Hur hjälper/främjar det vår verksamhet
– (Ser vi några hinder eller problem?)
Löpande sker utvärdering av resultatet av uppföljningarna för att besluta om
det fortsatta arbetet. Och eventuellt också i samband med stora ledardagen i
mars 2017 för båda grupperna ovan.
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Dnr

Kommunledningsförvaltningen
Tillväxtkontoret

Organisation och samordning
•

Karl-Henrik Dagman
Projektledare för implementeringsplanen och utförare av
implementeringen och delaktig i framtagning av marknadsmaterial.

•

Anna Degerman
Delaktig i framtagning av implementeringsplan. Utförare av delar av
den praktiskt implementeringen och delaktig i framtagning av
marknadsmaterial.

•

Peter Asplund (Re:brand)
Deltagit i projektgrupp för framtagningen av implementeringsplanen
och har agerat processledare för en implementeringsworkshop.

•

Karin Klockare Järlström (Yours)
Deltagit i projektgrupp för framtagningen av implementeringsplanen
och deltagit i en implementeringsworkshop. Framtagning av
marknadsmaterial för implementeringen tillsammans med
tillväxtkontoret.

Övrigt
Avgörande faktor är olika aktörers vilja, attityd och engagemang kring
arbetet med platsmarknadsföring. Vi formulerar ett tydligt mandat till
kommunledningen där tydliggör vi tillväxtkontorets roll i och med det
politiska beslutet. Viktigt att få aktörerna att förstå att platsmarknadsföringen ska inkluderas i löpande verksamheten. Viktigt är också
att göra en inventering av interna och externa aktörer, vilka de är och vilka
nyckelpersonerna för framgång är.
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-03-29
Håkan Wiklund

1 (1)
Ärendenr
2016/450-3.5.1.1

Bidrag till Luleå Hockey/MSSK vid SM-guld 2016
Ärendenr 2016/450-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 50 tkr till Luleå
Hockey/MSSK samt att medel anvisas ur representationskontot.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Hockey/MSSK blev svenska mästare i ishockey den 20 mars 2016. För
att gratulera föreningen till denna framgång föreslås kommunstyrelsens
arbetsutskott besluta att anslå 50 tkr till föreningen.
Tidigare vinster av SM-guld i basket och hockey har uppmärksammats genom
bidrag från Luleå kommun till vinnande förening.

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Luleå Hockey/MSSK
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-03-30
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2016/451-3.5.1.1

Begäran om ändrad användning av beslutade medel till
aktivitet i Austin våren 2016
Ärendenr 2016/451-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna att beslutade medel
till medverkan på mässan South by Southwest istället får användas till
aktiviteter i samband med konferensen 5th Annual Texas-EU Business
Summit.

Sammanfattning av ärendet
Tillväxtkontoret begär att beslutade medel till deltagande på mässan South by
Southwest i mars 2016 får användas till aktiviteter i samband med
konferensen 5th Annual Texas-EU Business Summit.
Kommunstyrelsen anslog 2016-02-15, 450 tkr till deltagande i Sverigeplattform
på mässan South by Southwest (SXSW) i Austin i mars 2016 från anslaget för
strategiska utvecklingsinsatser. I tillväxtkontorets ansökan framgick att ett
deltagande förutsatte ett tillräckligt intresse i Luleå och regionen att delta på
mässan South by Southwest 2016. Efter insatser för att klargöra vilket intresse
som fanns bedömde tillväxtkontoret att intresset inte var tillräckligt stort.
Samtidigt kom ett annat erbjudande från Austin stad som bedömdes som
intressant. Detta handlade om att Austin gärna såg ett deltagande från Luleå
på konferensen 5th Annual Texas-EU Business Summit i maj 2016. Denna
konferens väntas samla 150 företag från Texas, och konferensen syftar till att
främja Texasföretagens affärer med företag i Europa.
Luleå kommun inbjuds att tala på konferensen och att marknadsföra Luleå
och dess näringsliv. I anslutning till konferensen finns också möjlighet att
samla centrala aktörer i Austin kring det kontor som Luleå Näringsliv i
samverkan med Luleå tekniska universitet har i Austin. Från Luleå förväntas
deltagande från bland annat Luleå kommun, Luleå Näringsliv AB, Luleå
Tekniska universitet samt ett antal företag.
Sammantaget bedömer tillväxtkontoret att konferensen 5th Annual Texas-EU
Business Summit i maj 2016 är ett intressant alternativ till South by Southwest
i mars 2016.
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Ärendenr
2016/451-3.5.1.1

Beslutsunderlag



Tillväxtkontorets förslag om ändrad användning av beslutade medel till
aktivitet i Austin våren 2016
Beslut KS 2016-02-15 ärende 2015/1770 angående finansiering av
deltagande i Sverigeplattform på mässa i Austin

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret
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BESLUTSUNDERLAG

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Camilla Helamb

2016-02-05

1 (2)
Ärendenr
2016/180-1.2.1.2

Kommunstyrelsens bedömning rörande kommunens
majoritetsägda aktiebolags verksamhet
Ärendenr 2016/180-1.2.1.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen gör bedömningen att kommunens aktiebolag under 2015
har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som har varit förenligt med det
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
kompetensen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen bedöms ha haft bra instrument för styrning och uppsikt
över de kommunala bolagen under kalenderåret 2015 genom ägardirektiv,
verksamhetsplaner, andra styrdokument såsom policys och riktlinjer och även
mål- och verksamhetsuppföljning. Styrelse och VD för moderbolaget Luleå
Kommunföretag AB har under året följt de helägda bolagens verksamhet i
enlighet med Luleå kommuns företagspolicy.
Mot bakgrund av detta föreslås kommunstyrelsen besluta att göra
bedömningen att kommunens aktiebolag Luleå Kommunföretag AB, Luleå
Energi AB, Luleå Energi Elnät AB, Lunet AB, Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik
AB, Luleå Renhållning AB, Luleå Hamn AB, Kronan Exploatering AB och
NFTC AB bedrivit sin verksamhet på ett sätt som har varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för den kommunala
befogenheten.

Beskrivning av ärendet
Kommunallagens bestämmelser innebär att det kommunala ändamålet och de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten ska anges i
bolagsordningen; se 3 kap. Enligt 17 § KL i 6 kap. § 1 a KL ska
kommunstyrelsen i årliga beslut för varje aktiebolag ska pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Kommunstyrelsen bedöms ha haft bra instrument för styrning och uppsikt
över de kommunala bolagen 2015 genom ägardirektiv, verksamhetsplaner,
andra styrdokument som policys och riktlinjer, rapportering i samband med
delårsbokslut och årsbokslut samt via den dialog som förts på olika nivåer
med bolagen.

78

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSUNDERLAG

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Camilla Helamb
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2 (2)
Ärendenr
2016/180-1.2.1.2

Styrelse och VD för moderbolaget Luleå Kommunföretag AB har under året
följt de helägda bolagens verksamhet i enlighet med i Luleå kommuns
Företagspolicy. Det sker bland annat via ägardialoger samt verksamhets- och
ekonomisk uppföljning. Luleå Kommunföretag ABs styrelse och VD har tagit
del av KPMGs revisionsberättelse och granskningsrapport samt
kommunrevisionens granskningsrapport gällande bolagskoncernen 2015.
Luleå kommunföretag ABs styrelse har även informerats om utsedda
ägarrepresentanter till bolagens årsstämmor våren 2016.

Beslutsunderlag




Ägardirektiv, delårsrapporter, årsbokslut
Företagspolicy
Luleå Kommunföretag ABs styrelseprotokoll daterat 2016-03-01

Camilla Helamb
Ekonom/Controller

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Ekonomikontoret
Mats Karlsson

2016-03-18

Intern kontroll uppföljningsrapport 2015
Ärendenr 2016-412

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas rapportering av de
interna kontrollerna 2015.

Sammanfattning av ärendet
Nämnderna i Luleå kommun ska årligen ta fram en kontrollplan enligt
fastställt reglemente. Kommunstyrelsen kan, i förekommande fall ålägga
nämnderna obligatoriska kontrollmoment. För att kommunstyrelsen ska
kunna utöva sin uppsiktsplikt sammanställs årligen en förteckning över de
kontroller som nämnderna utfört under 2015.

Beslutsunderlag


Uppföljningsrapport 2015

Mats Karlsson

Beslutet skickas till
Kommunens revisorer
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Ärendenr
2016-412

Kommunens interna kontroller
Allmänt
Enligt reglementet ska nämnderna återrapportera resultatet från sina interna
kontroller till kommunstyrelsen. Detta för att kommunstyrelsen ska kunna göra
en bedömning om hur kommunens totala kontrollsystem fungerar.

Kommunstyrelsens kontrollplan 2015
Obligatoriska kontroller 2015:
Perspektiv

Kontrollmoment

Metod

Riskvärde

Medarbetare

Rökfri arbetstid.

Nämndspecifik

8

Ekonomi

Försenade betalningar

Stickprov

12

Verksamhetens egna kontroller 2015:
Utöver den obligatoriska kontrollen har nämnder och förvaltningar genomfört
egna kontroller i följande omfattning:
Antal
Nämnd/förvaltning

Samhälle

Service

Medarbetare

Ekonomi

Kommunledningsförvaltningen

0

0

0

2

Arbetsmarknadsförvaltningen

1

1

1

0

Räddningstjänsten

0

3

2

0

Barn- och utbildningsnämnden

1

2

1

0

Fritidsnämnden

0

0

0

1

Kulturnämnden

0

0

0

1

Miljö- och byggnadsnämnden

1

2

0

0

Socialnämnden

0

3

1

1

Stadsbyggnadsnämnden

1

3

1

2

Sammantaget

4

14

6

7

Ett flertal kontrollmoment har valts ut inom samtliga perspektiv med en synbart
bra balans. Antalet kontroller säger dock bara något om den kvantitativa
fördelningen. På följande sidor ges en återrapport från respektive nämnd och
förvaltning angående uppföljningen.
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1 Kommunledningsförvaltning
1.1

Uppföljning av den Interna kontrollen

1.1.1 Övrigt Medarbetare
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
8

Medarbetarenkäten 2015 visar att 94 % av förvaltningens
medarbetare känner till att arbetstiden ska vara rökfri.
Åtgärder:
Tillse att informera om detta vid rekrytering och repetera vid APT.

1.1.2 Upphandling/Inköp/Avtal
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Köptrohet

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
12

Försämrat resultat jämfört med 2014 93 % (95 %). Avvikelsen kan till
viss del förklaras med att det inte finns fullständig
överensstämmelse mellan vad som finns inmatat i systemet som
"inom avtal" och vad som i realiteten är det.
Åtgärder:
Tillse att alla avtal matas in i systemet samt försök renodla
statistiken för sådant som inte bör registreras som "utanför avtal"
även om det vid tidpunkten inte ligger i systemet.
E-rekvisition

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:

12

Förvaltningen ligger på 11 % jämfört med kommunens snitt 22 %
Åtgärder:
Varje kontor ska säkerställa att alla vet hur e-rekvisition ska
användas. Central samordning inom inköp (inköpssamordnare)
införs.

1.1.3 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Försenade
betalningar

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:
På helår 2015 12 % i paritet med föregående år.
Åtgärder:
Samlingsfakturor betalas direkt och interndebiteras efteråt.
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Riskvärde
12

2 Arbetsmarknadsförvaltning
2.1

Uppföljning av den Interna kontrollen

2.1.1 Samordning
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Vårdplaner
genomförandeplane
r ensamkommande
barn

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
16

Vid kontroll har framkommit att rutinerna inte har fungerat enligt
beskrivningen. Det har varit olika mellan boendena hur väl de
boendena haft vård- och genomförandeplaner som har varit
individuellt anpassade samt upprättade i tid. Som en följd av den
stora ökningen av ensamkommande barn har under hösten har inte
vårdplaner erhållits samt befintliga genomförande planer ej hunnit
uppdaterats.
Åtgärder: Ytterligare kontroller görs under 2016.

2.1.2 Tillgänglighet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

E-tjänster kring
ansökan/registrerin
g till
Vuxenutbildningen.

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
9

Rutin för hantering av ansökan via webben finns och fungerar. vilket
gör att ansökningar kan behandlas på antagningsmöten med kort
varsel. Ansökan innebär också att den enskildes individuella
studieplan får en första utformning. Rutinen behöver dock utvecklas
vad gäller intern rutin för inscanning av betyg inkomna i
pappersform.
Åtgärder: Utveckla de interna rutinerna ytterligare för ej komplett
inkomna ansökningar.

2.1.3 Arbetsmiljö
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Krishantering

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
8

Kontroll har gjort av förvaltningens alla verksamheters
krishanteringsplaner. För de praktiska verksamheterna på
arbetsmarknadsavdelningen, central ledning och administration och
vuxenutbildningen är krishanteringsplanerna kompletta.
Vuxenutbildningens krishanteringsplan bör dock uppdateras efter
flytt till nya lokaler. För verksamheten ensamkommande barn är
delar av rutinerna framtagna men inte sammanställda i en komplett
krishanteringsplan kring området. Arbete med sammanställning och
komplettering pågår för närvarande .
Åtgärder:: Krishanteringsplanerna bör färdigställas snarast och
uppdateras. Information om krishanteringsplanerna i berörd
verksamhet. Under 2016 kontrolleras att nödvändiga övningar har
genomförts.

2.1.4 Övrigt Medarbetare
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Ej bestämd

Förvaltningen har skickat ut en enkät till cheferna om rökfri
arbetstid. Information om rökfri arbetstid ingår i förvaltningens
introduktionsplan. Cheferna som svarat har angett att alla anställda
får information om rökfri arbetstid. Till stor del efterlevs rökfri
arbetstid. I de praktiska verksamheterna på
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Riskvärde
8

Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

arbetsmarknadsavdelningen upplever man dock att efterlevnaden
inte alltid fungerar för deltagarna i verksamheten. I
medarbetarenkäten har 98 % svarat att de vet om att det är det är
rökfri arbetstid. Konstateras så här långt kan att rutiner finns och att
de fungerar men att efterlevnaden ändå inte är fullständig.
Åtgärder: Se över vilka åtgärder som kan vidtas om rökfri arbetstid
inte efterlevs.

2.1.5 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Försenade
betalningar

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
12

Försenade betalningar har under perioden ökat till 14% av antalet
fakturor och 14% av fakturabeloppen i jämförelse med föregående år
då försenade betalningar var 8% av antalet fakturor och 10% av
fakturabeloppen.
Åtgärder: Se över hur rutinbeskrivningarna kan ändras för att
undvika problem med att betala fakturor i tid vid
verksamhetsförändringar. Se över fakturacentralernas roll och hur
utbildningar ges av fakturakontrollanter och attestanter. Eventuellt
bör interaktiva utbildningar tas fram.

3 Räddningstjänst
3.1

Uppföljning av den Interna kontrollen

3.1.1 Tillgänglighet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Kontrollera att
utryckningsstyrkan
vid Luleå och
Gammelstads
brandstationer
uppfyller målet att
anspänningstiden är
max 90 sek från det
att
räddningstjänsten
larmats till dess att
första fordonet är på
väg.

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: Insatser under perioden februari
och mars månad samt perioden juni-november har följts upp.
Insatserna har varit av typen "drunkning", "trafikolycka" eller "brand
i byggnad", dvs olyckor där behovet av en snabb insats är stort.
Vårens kontroll visade att mediantiden från huvudlarm till kvittens
ser ok ut, den ligger på 80 sekunder. Det bara kvitterat inom 90
sekunder vid ungefär hälften av alla insatser (54%), så den siffran är
en försämring jämfört med tidigare år (låg på 80%).
Från och med oktober så har larmen kompletterats med en röst som
säger 30 sekunder, 60 sekunder och 90 sekunder. Detta har medfört
att från och med november har kvittensen kortats med 20 sekunder i
snitt, innebärande kvittens trafikolyckor 70 sekunder, kvittens brand
i byggnad 60 sekunder.

Riskvärde
12

Åtgärder: Resultatet av kontrollerna har redovisats på
styrkeledarträffar. Kontrollen fortsätter under 2016.
Kontrollera att
utryckningsstyrkan
vid Råneå
brandstation
uppfyller målet att
anspänningstiden är
max 8 minuter från
det att
räddningstjänsten
larmats till dess att
första fordonet är på
väg.

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: Insatser under februari och mars
har följts upp avseende anspänningstider. Råneå har kvitterat i
genomsnitt på drygt 4 minuter vilket är mycket bra.
Anspänningstiden är på 8 minuter.
Åtgärder: Kontrollen visar att anspänningstiden vid Råneå
brandstation sker inom 8 minuter vilket är ok. Kontrollen avlutas
2015.

6
84

12

3.1.2 Ändamålsenlig verksamhet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Kontrollera att de
myndighetsbeslut
som sker i samband
med
räddningsinsatser är
dokumenterade i
enlighet med de
krav som ställs i
Lagen om skydd
mot olyckor.

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: 10 stycken insatsrapporter har
kontrollerats av insatstypen "Brand i byggnad" som kräver höga
krav på dokumentation i samband med insatsen. Tider,
styrkebesked och räddningsledare är dokumenterade i samtliga fall
vilket systemet kräver. Positionen är också angiven.
Den som händelsen berör, dvs. fastighetsägare och/eller
nyttjanderättsinnehavare, är ofta bristfälligt dokumenterat. Detta ska
vara dokumenterat i samband men myndighetsutövning.
Det är stora skillnader i hur väl skador som orskakats av branden är
dokumenterade. Orsaken till branden är beskrivet i samtliga fall
utom ett. Det är bra att orsaken anges eftersom detta ligger till grund
för arbetet med att förebygga bränder.
Eventuella beslut får man utläsa i beskrivningen av förloppet.
Dokumentationen av räddningsinsatsens avslutande är angiven med
en tidsangivelse.
En särskild riskbedömning avseende rökdykning finns inte
dokumenterat vid något tillfälle. Vid huvuddelen av insatserna har
rökdykning inte skett.

Riskvärde
9

Utvärdering av insatsen och förbättringsförslag saknas i hälften av
fallen. För att kunna bedriva ett systematsikt förbättringsarbete så är
det nödvändigt att erfarenheter från insatser finns dokumenterade.
Åtgärder: Resultatet av den interna kontrollen har redovisats för
styrkeledarna. Kontrollen fortsätter under 2016.

3.1.3 Arbetsmiljö
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Kontrollera att
hanteringen av
kontaminerade
kläder och
utrustning följer
fastställda rutiner.

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: Kontroll har genomförts under
perioden 1 januari till den 27 oktober 2015. Stickprovskontrollen
omfattar 42 av 86 möjliga insatser av typen brand i byggnad, brand
ej i byggnad samt brand i fordon. Där rökdykning har skett (15 st)
har tvätt av kläder och utrustning utförts vid alla utom en insats då
tvätt ej ansetts erforderlig. Där ingen rökdykning har skett (21
insatser) har kläder och utrustning tvättats vid ett tillfälle. Vid de
övriga insatserna så har utrustningen ej kontaminerats och ingen
rengöring har ansetts erforderlig och därför ej utförts.

Riskvärde
12

Åtgärder: Från och med 2016 kommer denna kontroll att ingå i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.

3.1.4 Övrigt Medarbetare
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser: Inom räddningstjänsten finns ett
fåtal medarbetare som röker på arbetstid.

Riskvärde
8

Åtgärder: Rökning på arbetstid kommer att tas upp på
medarbetarsamtalen med de berörda.
Kontroll av att
arbetsplatsträffarna
genomförs i enlighet
med Luleå
kommuns riktlinjer.

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: Kontrollen har skett genom att
följa upp kallelser och minnesanteckningar från arbetsplatsträffarna.
Kontrollen t o m november visar att för de arbetsplatsträffar som
genomförs av räddningschefen och respektive avdelningschef så
tyder kallelse och minnesanteckningar på att arbetplatsträffarna
genomförs på ett bra sätt.
För utryckningsstyrkans fyra lag så har 20 arbetsplatsträffar
genomförts t o m november (borde vara 40). Minnesanteckningarna
från de genomförda arbetsplatsträffarna är i huvudsak skrivna
direkt i agendan. Under andra halvåret har flera arbetsplatsträffar
genomförts och minnesanteckningarna finns på V:. Agendan och
minnesanteckningarna utgör ofta samma dokument vilket inte är i
enlighet med anvisningarna.
Åtgärder: Chefen för räddningsavdelningen har redovisat
uppföljningen av arbetsplatsträffarna med styrkeledarna som är

7
85

6

Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

ansvariga för att dessa genomförs för medarbetarna inom
utryckning och vikten av att de genomförs på det sätt som är avsett.

3.1.5 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Försenade
betalningar

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: Kontrollen t o m december visar
att 8 % av leverantörsfakturorna är betalda efter förfallodatum vilket
innebär 242 st av 2 885 fakturor. Föregående år var 7 % av
leverantörsfakturorna betalda efter förfallodatum.

Riskvärde
12

Åtgärder: Kontrollen fortsätter under 2016.

4 Barn- och utbildningsnämnd
4.1

Uppföljning av den Interna kontrollen

4.1.1 Övrigt Samhälle
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Anmälan och
utredning gällande
kränkande
behandling

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
16

Resulatet är ej tillräckligt, mer arbete måste vidtas för att att utarbeta
rutiner för tätare återrapportering av kränkande behandling till
nämnden. Det utredande och åtgärdande arbetet är även det ett
förbättringsområde
Åtgärder:
Fortsätta det pågående arbetet med att utarbeta rutiner för tätare
återrapportering av kränkande behandling till nämnden.

4.1.2 Tillgänglighet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Avgiftsfri
grundskola

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
9

Beslutet att grundskolan ska vara avgiftsfri följs i mycket stor
utsträckning och anses gott. Utmaningar finns gällande utlåning av
sportutrustning. Få svarande motiverar fortsatt uppföljning av
beslutet.
Åtgärder:
Avgiftsfri grundskola följs upp under året, avstämning redovisas i
december 2016.

4.1.3 Ändamålsenlig verksamhet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Registrering och
uppföljning av
elevers
närvaro/frånvaro

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:Frånvaron/Närvaron i edWise är
åtkomligt för mentorer, handläggare och rektorer ute på skolorna.
Många skolor tar ut statistik, s.k. rapporter från edWise
kontinuerligt, oftast är det handläggaren som gör det ute på skolan
och levererar det till rektorn som följer upp det. En del gör det varje
vecka en del en gång i månaden, vissa mer sällan. KIT-enheten har
vid enstaka tillfällen levererat statistik till verksamhetschefer när de
bett om statistik på ”Luleå” nivå. Resulatet av användandet är dock
ej tillräckligt ännu, mer arbete måste vidtas för att att utarbeta
rutiner för registrering och uppföljning av elevers närvaro/frånvaro
Åtgärder:Utbildning av rektorer och pedagoger sker kontinuerligt. I
systemet NovaSchem lägger en schemaläggare scheman för

8
86

Riskvärde
9

Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

respektive skola. Dessa kopplas i ProCapita (elevregistret) till
EdWise, där lärarna registrerar elevernas närvaro/frånvaro. Det
krävs att alla pedgoger registrerar detta dagligen. För att detta ska
fungerkommer fortsatt kompetensutveckling att ges.Under det
senaste läsåret har vi sett en stor förbättring när det gäller
frånvarohanteringen, även om vi inte är helt framme ännu.

4.1.4 Arbetsmiljö
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

Oplanerad frånvaro

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:

9

Förvaltningens verksamheter hade totalt 28 165 beställningar av
korttidsvikarier (1-14 dagar) under 2015. Förskolan och
måltidsservice är de verksamheter där andelen vikariebeställningar
på grund av oplanerad frånvaro (sjuk och vård av barn) är högre än
andelen vikariebeställningar på grund av planerad frånvaro (t ex
semester, kompetensutveckling).

Verksamhets
område

Andel
vikariebeställ
ningar med
oplanerad
frånvaro som
orsak

Andel
vikariebeställ
ningar med
planerad
frånvaro som
orsak

Antal
beställningar
2015

Förskola

53,1%

46,9%

16422

Grundskola
F-6

44,0%

56,0%

8546

Grundskola
7-9

40,4%

59,6%

2018

Gymnasiet

44,7%

55,3%

255

Måltidsservic
e

69,8%

30,2%

924

Åtgärder:
Samtliga verksamheter har under året arbetat med att minska
andelen vikariebeställningar med planerad frånvaro som orsak, med
syfte att frigöra fler vikarier vid akut frånvaro på grund av sjukdom
och vård av sjukt barn. Arbetet fortsätter inom samtliga
verksamheter.

4.1.5 Övrigt Medarbetare
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Stickprov Ej
bestämd

Resultat och noterade avvikelser:
Andelen som röker i förvaltningen mäts i medarbetarenkäten. År
2013 var svarsfrekvensen på medarbetarenkäten i förvaltningen 84%
jämfört med 85% år 2015. Andelen som röker varje dag har minskat
från 5% år 2013 till 4% år 2015.
Åtgärder:
Samtliga av förvaltningens chefer fick under augusti 2015 ta del av
Luleå kommuns bildspel angående rökfri arbetstid och uppmanades
lyfta frågan med sina medarbetare vid lämpligt tillfälle.

9
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Riskvärde
16

4.1.6 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Försenade
betalningar

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
12

Förvaltningen har ökat sin andel fakturor som betalas i tid i med 2
procentenheter jämförelse med föregående år. Innevarande år
uppgår andelen till 90 % av totalt antal fakturor (211 232 styck), att
jämföras med 88 % föregående år. Det betyder emellertid att ca 21
853 fakturor fortfarande betalas för sent.
Alla verksamheter inom Barn-och utbildningsnämnden visar en
resultatförbättring. Grundskolan och gymnasieskolan som är de
verksamheter som tidigare och fortfarande har flest försenade
betalda fakturor. I jämförelse med föregående år har de ökat sin
betalningsförmåga med 4 % vardera och är därmed de verksamheter
tillsammans med elevhälsan som visar den största förbättringen.
Åtgärder:
Orsaken till försenade betalningar är framförallt att inköpsrutinen ej
följs, fortfarande görs inköp utanför ramavtal samt via hämtköp. Ett
tätare och mer oregelbundet flöde av inkommande fakturor innebär
att beslutsattestanter oftare måste kontrollera sina fakturor än
tidigare. För att ytterligare förbättra resultatet har en rutin gällande
rapportering av försenade betalningar till beslutsattestanter införts.
Reglementet för LOU samt fakturahanteringen behöver tydligare
kommuniceras ut till alla berörda.

5 Fritidsnämnd
5.1

Uppföljning av den Interna kontrollen

5.1.1 Övrigt Medarbetare
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
8

Alla medarbetare har fått information om beslutet avseende rökfri
arbetstid. Stickprov har genomförts utan att finna avvikelser.
Åtgärder:
Inga åtgärder föreslås.

5.1.2 Upphandling/Inköp/Avtal
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Avtalsefterlevnad
avseende ekonomi

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:
Fritidsförvaltningen har en mängd olika avtal och
överenskommelser. Dessa finns arkiverade i pärmar men även
digitalt på server samt i diariesystemet Evolution.
De flesta avtalen/överenskommelserna har funnits med i många år.
Flertalet personer har slutat sedan avtalen/överenskommelserna
slöts. Det finns ett behov att tydliggöra ansvar och roller. Idag
används exempelvis DeDU för bland annat att systematisera tillsyn
och skötsel.
Åtgärder:
Processen för avtal har setts över och reviderats. Det innefattar även
roller och ansvar.Samtliga avtal/överenskommelser håller på att
läggas in i avtalsmodulen i Commers. Ca 30 % är registrerade,
arrenden och internhyresavtal ej inräknade. Modulen signalerar när
det är akltuellt att säga upp alt förlänga.
Åtaganden i form av tillsyn, skötsel, ekonomi mm kontrolleras i
samband med avtalsgenomgångarna.
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Riskvärde
12

5.1.3 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Försenade
betalningar

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
12

Kommunen har haft problem med tidigare leverantör för scanning
av fakturor. Från 1 april är det en helt ny leverantör. En klar
majoritet av fakturorna har varit försenade redan när de ankommer
till fritidsförvaltningen.
Andelen försenade betalningar har minskat under året och
köptroheten har förbättrats.
Samtliga chefer har diskuterat hur rutinen kan bli ännu bättre.
Arbete med e-reka är en del i det och e-reka används nu av samtliga
beställare inom förvaltningen.
Åtgärder:
Försenade betalningar ska fortsatt följas upp på ledningsgruppen
och avdelningsmöten vid minst ett tillfälle per kvartal. Åtgärder ska
dokumenteras.

6 Kulturnämnd
6.1

Uppföljning av den Interna kontrollen

6.1.1 Övrigt Medarbetare
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser: Det finns en handfull
medarbetare på Kulturförvaltningen som röker. Inom någon
avdelning där det finns rökare är det konstaterat att rökfri arbetstid
gäller. Kontroll har ännu inte gjorts inom övriga avdelningar.

Riskvärde
8

Åtgärder: För att förebygga att rökfri arbetstid gäller ska information
om detta tas upp på arbetsplatsträffarna. Detta är gjort inom en
avdelning.

6.1.2 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Försenade
betalningar

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: Försenade betalningar i
förhållande till totalt betalda fakturor i belopp uppgår till 15% (totalt
för kommunen 11%). Föregående år samma period uppgick andelen
till 9% (kommunen 27%).
I analysen framgår att flera fakturor var attesterade i god tid men
blev ändå försenade i fyra dagar. Orsaken till det är enligt
Ekonomikontoret att det finns kreditfakturor tillhörande samma
leverantör som blockerar i systemet. Många fakturor har attesterats
på förfallodag med påföljd att de blir några dagar försenade.
Förenings- och artistfakturor blir automatiskt försenade eftersom
fakturorna inte betalas förrän artisten/föreningen genomfört
arrangemanget. De skickar dessutom ofta fakturorna långt i förväg.
Det finns flertalet fakturor som har förfallodag på helgdag samt
finns även många kreditfakturor som har förfallodag på samma dag
som fakturadag och dessa blir automatiskt försenade.
Samlingsfakturor som attesteras av flera förvaltningar tar tid att
skicka igenom i systemet varför dessa blir försenade.
Slutsatsen är att förvaltningen alltid kommer att ha en andel av
fakturorna som blir försent betalda. I övrigt måste andelen
förseningar minska.
Åtgärder: En åtgärd är att informera attestanterna att attestera
fakturorna så snabbt som möjligt för att minska förseningarna vilket
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Riskvärde
12

Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

är gjort. De fakturor som blir försenade behöver utredas tillsammans
med Ekonomikontoret för åtgärd.

Säkra rutiner att
verksamhetens
intäkter redovisas i
ekonomisystemet

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: Det finns områden som är
identifierade för kontroll inom tre verksamheter där rutinerna ska
klargöras och stickprov genomföras. Delprocesser för intäktsflöde på
några utvalda enheter kommer att kartläggas där arbetet har
påbörjats för en av enheterna och en annan enhet är inplanerad.

9

Åtgärder: Påbörjad kontroll på en enhet där kartläggning av rutiner
gjorts behöver fördjupas ytterligare.

7 Miljö- och byggnadsnämnd
7.1

Uppföljning av den Interna kontrollen

7.1.1 Demokrati/Delaktighet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Bra och rättsäkra
rutiner

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
9

Vi har tagit fram en struktur för vårt fortsatta kvalitetsarbete och
kommer att fortsätta att fylla denna struktrur med bra och rättssäkra
rutiner under 2016.
Åtgärder:
Identifiera var vi behöver nya eller behöver revidera rutiner genom
processarbete för att säkra vårt kvalité.

7.1.2 Tillgänglighet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Finns en bemannad
kundtjänst och
rutiner i enlighet
med Luleå direkt
riktlinjer

checklista

Resultat och noterade avvikelser:
•

Förvaltningen har inte samma öppettider som
kommunens växel.

•

87 procent av telefonsamtalen besvaras inom fem minuter
och servicemålet är 90%

•

Den som ställer en verksamhetsfråga via e-post eller etjänster får återkoppling inom två arbetsdagar i 85% av
fallen och servicemålet är 100%.

Riskvärde
9

Åtgärder:
Fortsatt arbete med att utvecka vår kundtjänst genom att följa
statistik och göra förbättringar. Vi är en liten förvaltning och
kommer inte att kunna ha samma öppettider som kommunens
växel.

7.1.3 Synpunktshantering
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Uppdaterad
hemsida för
information till
medborgare och
kunder

checklista

Resultat och noterade avvikelser:Under 2015 har arbetet på
hemsidan tills största delen handlat om att uppdatera befintligt
material för att innehållet ska överensstämma med den nya
organisationen. Nyheter och påminnelser samt ett antal webbsidor
har publicerats. Några nya e-tjänster har tagits i bruk. Under 2016
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Riskvärde
9

Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

kommer arbetet med hemsidan handla mycket om nya e-tjänster,
speciellt då möjligheten att söka bygglov digitalt.

7.1.4 Övrigt Medarbetare
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
8

Vi har inga medarbetare som röker på arbetstid.

7.1.5 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Försenade
betalningar

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
12

Total sett har 13% av betalningarna varit försenade under 2015. Vi
hade bekymmer under början av året med att kunna betala
fakturorna innan vårt internbudget var klar.
Åtgärder:
Översyn av rutiner för attestering och ett fortsatt internkontrollmål

8 Socialnämnd
8.1

Uppföljning av den Interna kontrollen

8.1.1 Tillgänglighet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Avstämning av
andelen besvarade
inkomna frågor ska
vara minst 70 %

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
9

Då ärendesystem fortfarande saknas finns inget reellt underlag för
kontrollpunkten. Telefonstatistik indikerar att förvaltningens "vägar
in" (Kundtjänst, Mottagningssektionen och ServiceCenter) alla har
en svarsfrekvens som ligger över 70 %
Åtgärder:
Kommungemensamt arbete för att säkerställa ärendehantering
pågår.

8.1.2 Övrigt Service
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Avstämning av
andel
genomförandeplane
r i biståndsbeslutad
verksamhet

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:
Förvaltningen har infört nytt system för dokumentation via
genomförandewebben i Treserva. Det har medfört att alla kunder
som har sin dokumentation via genomförandewebben också har
genomförandeplan. Det är verksamheterna Stöd och omsorg, Vård
och omsorgsboende samt korttidsverksamhet och dagverksamhet
för äldre som för närvarande gör sin dokumentation via
genomförandewebben.
Åtgärder:
Utveckla sättet att ta ut statistik och fortsätta införande av det nya

13
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Riskvärde
12

Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

sättet att dokumentera inom hemtjänst och personlig assistans
Alla verksamheter
har en plan för
egenkontroll

checklista

Resultat och noterade avvikelser:

9

Alla verksamheter har planer för egenkontroll på olika nivåer och
egenkontroll genomförs systematiskt.
Åtgärder:
Arbetssättet kommer att följas upp och under året ska en samlad
dokumentation tillskapas.

Förhandsbedömning
(beslut om att inleda
eller inte inleda
utredning) ska
utföras inom 14
dagar

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser:
•

91 anmälningar är ännu inte avslutade så att tid kan mätas
(12% av det totala antalet anmälningar)

•

467 av de avslutade anmälningarna har blivit bedömda
inom 14 dagar. (63% av de anmälningar där tid kan mätas)

•

65 av de avslutade anmälningarna har avslutats inom 15 –
30 dagar (9% av de anmälningar där tid kan mätas)

•

43 av de avslutade anmälningarna har avslutats inom 2129 dagar (6% av de anmälnngar där tid kan mätas)

•

76 av de avslutade anmälningarna har avslutats inom 3166 dagar ( 10% av de anmälningar där tid kan mätas)

9

Åtgärder:Arbetsprocessen utvecklas löpande.

8.1.3 Arbetsmiljö
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Uppföljning av att
varje enhet har
rutiner för att
säkerställa den
dagliga
bemanningen

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:

Riskvärde
9

I samband med att delade turer plockas avskaffas nyttjas den
överbemanning som uppstår på grund av ökad grundbemanning för
att säkerställa resursturer på resp arbetsplats inom budgetram.
Bemanningstrappor för att hantera korttidsfrånvaro på respektive
enhet är under upparbetande.
Åtgärder:
Cheferna arbetar aktivt med bemanning och schemaplanering med
stöd av staberna.

8.1.4 Övrigt Medarbetare
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser: Kännedomen om rökfri arbetstid
kommer att mätas i höstens medarbetarenkät.

Riskvärde
8

8.1.5 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Månadsvis
uppföljning per
ansvar, avvikelsen
mot budget får ej
överstiga 0,5 %

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:
I varje chefs ekonomiska ansvar ingår att följa upp ekonomin
månadsvis och lägga prognoser för beräknat helårsutfall. Chefen ska
planera verksamheten och därmed styra utfallet så att det blir inom
budgeterad ram. Om prognosen ändå pekar på ett underskott ska
chefen vidta åtgärder för att vända utvecklingen.
En stor del av verksamhetens chefer håller budget men stora
variationer förekommer med underskott som överstiger 0,5 procent.
Ansvar med större avvikelser återfinns inom hemtjänst, färdtjänst,
placeringar av barn och unga samt vuxna på institution och
personlig assistans.
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Riskvärde
9

Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

Förvaltningens ledningsgrupp i samarbete med ekonomi och
personal följer upp verksamheten noga månadsvis och vid
delårsrapportering. Arbetet med att systematiskt sätta in åtgärder
har intensifierats och förbättrats under det senaste året.
Åtgärder:
Arbetet med att sätta in åtgärder för att nå en ekonomi i balans
fortgår.
Försenade
betalningar

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser:

12

11,3% försenade betalningar kan jämföras med föregående års utfall
på 13,0%.
Åtgärder:
Fortsatt arbete med att påminna dem som är försenade med
betalningar och påtala vikten av att vid påminnelse i inkorg om
faktura, att vederbörande då verkligen gör bort sina betalningar.

9 Stadsbyggnadsnämnd
9.1

Uppföljning av den Interna kontrollen

9.1.1 Övrigt Samhälle
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Säkerställa att
könsuppdelad
statistik finns där
jämförelser ska
göras

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser: Könsuppdelad statistik tas fram
beträffande sjukfrånvaro.

Riskvärde
8

Åtgärder: Nya områden är under framtagande.

9.1.2 Tillgänglighet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Finns en bemannad
kundtjänst och följs
rutinerna som
upprättas i enlighet
med Luleå direkt
riktlinjer

Kontroll av alla

Resultat och noterade avvikelser: Det finns en bemannad
kundtjänst inom SBF och gällande rutiner följs. Kundtjänst är
bemannad 07.00-17.00 övrig tid svarar larmoperatör vid akuta
ärenden som förmedlas till beredskapsstyrkan. Uppföljning sker
månadsvis samt vid delårsuppföljningarna. Samtliga servicemål för
kundtjänst uppfylls.

Riskvärde
9

Åtgärder: Dokumenterad rutinbeskrivning finns ej men kommer att
upprättas under år 2016.

9.1.3 Synpunktshantering
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Finns en beskriven
process
för synpunktshante
ring

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser: Processbeskrivning saknas.
Synpunkter från allmänhet som kommer till kundtjänst särredovisas
i DeDu.
Åtgärder: Ta fram en processbeskrivning för synpunktshantering
som tydliggör arbetssätt och ansvarsfördelning.
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Riskvärde
9

9.1.4 Ändamålsenlig verksamhet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Kontroll av att
processer finns och
fungerar för kritiska
delar i
verksamheten i
synnerhet gällande
planeringsprocessen

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser: Kontrollen koncentrerades till den
del i processen som kallas Inkorgen vilket också identifierats som en
av de mest kritiska delarna. Kontrollen visar att Inkorgen är
administrativt tung att hantera, otydligheter finns kring
ansvarsbiten kopplat till markanvisningar och hanteringen efter
inkorgen stannar upp. Rutinerna i Inkorgen och efterföljande delar
behöver utvecklas. Inkorgsarbetet har snabbat upp handläggningen
och säkerställt att inkomna ärenden hanteras på ett bra sätt.

Riskvärde
6

Åtgärder: Fortsatt kartläggning av planeringsprocessen kommer ske.

9.1.5 Arbetsmiljö
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Görs
riksbedömningar för
den interna
verksamheten

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: Kontrollen visar att
riksbedömningar görs i verksamheterna- det handlar om
riskbedömningar kopplat till tillbud/olyckor men också vid
verksamhetsförändringar såsom organisationsförändringar och flytt
av verksamhet. Noterat är dock att det finns brister i struktur och
metod för rikbedömning bland annat. Resultatet är acceptabelt.

Riskvärde
9

Åtgärder: Trots att resultatet är acceptbelt föreslås åtgärder:
•

Tydliggöra struktur och ”röd tråd” för riskbedömningar

•

Tydliggöra vilka metoder vi använder för att undersöka
och bedöma riskerna i våra verksamheter.

•

Tydliggöra hur dessa metoder ska användas för att
undersöka och bedöma riskerna.

•

Tydliggöra när eller i vilka skeden metoderna används

•

Tydliggöra vilka som ska vara med vid olika tillfällen.

•

Tydliggöra hur riskbedömningar ska hanteras – arkivering
(var - hos chefen eller centralt), vilka ska ta del av
resultatet

•

Tydliggöra hur handlingsplan ska upprättas – idag kan
det bli väldigt många handlingsplaner att hålla rätt på om
man är ”duktig” på att göra riskbedömningar. Kanske
varje verksamhet ska ha en handlingsplan för arbetsmiljö
där åtgärder från olika riskbedömningar ska föras in?

9.1.6 Övrigt Medarbetare
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Rökfri arbetstid

Enkät

Resultat och noterade avvikelser: 99 % av medarbetarna har svarat i
medarbetarenkäten att de känner till att Luleå kommun har rökfri
arbetstid. Ingen kontroll av efterlevnad av rökfri arbetstid har
genomförts.

Riskvärde
8

Åtgärder: Inbjudan till rökavvängninsgkurs har erbjudits till
samtliga medarbetare inom förvaltningen.

9.1.7 Upphandling/Inköp/Avtal
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Köptrohet totalt

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: Köptrohet enligt inköpsappen i
QlikView är för antalet leverantörsfakturor 75% (72% 2014) och till
belopp 67% (75% 2014). Det är svårt att dra någon egentlig slutsats
om köptroheten har ökat eller minskat jämfört med förra året.
Uppsättningen av regler för träff för köptrohet i QlikView gör att ett
stort antal köp, trots att avtal finns, inte räknas som köptrohet.
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Riskvärde
12

Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Riskvärde

Denna brist är påtalad till Inköpsavdelningen. Ny organisation per 1
januari 2015 gör också att talen inte är helt jämförbara med varandra.
Ekonomisektionen har gjort egna beräkningar för att kompensera för
felaktigheterna i QlikView. Köptroheten ligger enligt den mätningen
beloppsmässigt på 92,6% jämfört med 95,4% 2014. Denna siffra kan
dock i sin tur vara för hög då mätmetoden är förenklad. Utifrån
detta kan antas att köptroheten beloppsmässigt ligger någonstans
mellan QlikViews mätning på 67% och den egna mätningen på
drygt 92%.
Åtgärder:

9.1.8 Kostnadseffektivitet
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Överensstämmer
faktura med avtal

Ej bestämd

Resultat och noterade avvikelser: Resultatet av stickproven som
gjorts i analysen visar att jämförelser med giltiga ramavtal ej är
tillräckliga vid fakturakontrollen eftersom fel i fakturorna
accepterats.

Riskvärde
9

Åtgärder: Rutinen för fakturakontroll och attest behöver utvecklas så
att även jämförelser med gällande ramavtal tydligt ingår i rutinen.
När nya ramavtal träffats är det viktigt att de kommuniceras och blir
kända av alla som sedan ska fakturakontrollera och attestera
fakturorna.

9.1.9 Övrigt Ekonomi
Kontrollmoment

Metod

Senaste analys

Försenade
betalningar

Stickprov

Resultat och noterade avvikelser: 10% av antalet fakturor och 13%
sett till belopp är försenade till betalning 2015. Antalet fakturor i
mätningen är 52 934 stycken det totala beloppet är 408 mnkr, ca 53
mnkr var försenade till betalning. För 2014 var 13% resp 15%
försenade till betalning. Jämfört med fjolåret har en förbättring skett
både sett till antal och belopp. Organisationsförändringen per 1
januari 2015 gör dock att siffrorna inte är helt jämförbara.
Åtgärder: Rutinen för leverantörsfakturahantering ska
kommuniceras med fakturakontrollanter och attestanter. Utbildning
i inköp för nya och gamla användare ska innehålla information om
hur leverantörsfakturor ska hanteras.
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Riskvärde
12

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2016-04-01

1 (1)
Ärendenr
2016/460-1.3.2.3
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Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Sammanfattning av ärendet
Samordningsförbundet Pyramis har upprättat årsberättelse med bokslut för
verksamhetsåret 2015.
Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen samt
förbundsstyrelsens förvaltning och tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
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