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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-04-12

 
2017/516-3.4.7.3

Sofia Riström

Yttrande över revidering av hamnordning 
Ärendenr 2017/516-3.4.7.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny hamnordning för Luleå Hamn, med stöd 
av § 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), 
att gälla fr o m 2017-05-01

Sammanfattning av ärendet
Utifrån ändringar i Luleå Hamn ABs verksamhet gjordes en översyn av 
hamnordningen där man fann behov av att revidera den.
Vid översynen har man även funnit att vissa delar i hamnordningen inte är 
förenliga med syftet med Hamnordningen, vilken ska utgöra ett komplement 
till ordningslagen.

Den nya hamnordningen ska utgöra en ordnings- och säkerhetsföreskrift samt 
vara, för dagens hamnverksamhet, aktuell i sitt innehåll.

Styrelsen för Luleå Hamn AB beslutade godkänna förslag på ny hamnordning 
vid sitt möte den 2017-02-27.

Beslutsunderlag
 Förslag på ny hamnordning
 Gällande hamnordning, giltig fr o m 2014-01-01
 Styrelsens beslut 2017-02-27 § 9

Sofia Riström
Utvecklare

Beslutet skickas till
Luleå Hamn AB
Luleå Kommunföretag AB 
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Hamnordning
Luleå Hamn 

Hamnordning Luleå Hamn
Fastställd av: Kommunfullmäktige

Luleå Kommun
Senast reviderad: 2017-xx-xx
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Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Luleå Hamn

Beslutade av Kommunfullmäktige den xxxx-xx-xx.

Luleå Kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) 
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Om detta dokument skrivs ut är det enbart giltigt den dagen utskriften har skett.

Innehåll

Inledande bestämmelser och definitioner ......................................................2

Trafikbestämmelser....................................................................................4

Förtöjning, förhalning, förflyttning m.m.........................................................4

Anmälningsskyldighet m.m..........................................................................6

Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m. ...............................................7

Särskilda ordningsföreskrifter ......................................................................7

Tillträde till hamnanläggning (passagekontroll) ..............................................8

Bevakning och kontroll ...............................................................................9

Ansvarsbestämmelser.................................................................................9

Ikraftträdande ...........................................................................................9

Bilagor .....................................................................................................9

Inledande bestämmelser och definitioner

§ 1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats 
finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).

Denna hamnordning innehåller ytterligare bestämmelser om ordning och 
säkerhet i Luleå Hamn som behövs med hänsyn till verksamheten som bedrivs i 
hamnen. 

För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens 
allmänna lokala ordningsföreskrifter.

5



Hamnordning Luleå Hamn AB Utgåva 3 Sida 3 av 9

§ 2

Alla som bedriver verksamhet inom Luleå Hamns område är underställda 
gällande villkor i Luleå Hamns miljötillstånd.

§ 3

Denna hamnordning gäller i vatten och på land inom det hamnområde som har 
markerats i bilaga 1. Hamnområdet omfattar:

 Markområden tillhörande Luleå Hamn 

 Vattenområdet som framgår av karta i bilaga 1 som begränsas av linjer 
mellan de angivna koordinaterna 

Hamnområdet förvaltas av Luleå Hamn AB som ägs av Luleå kommunföretag AB. 
I hamnområdet ingår områden där ISPS-koden, de särskilda reglerna om 
sjöfarts- och hamnskydd i sin svenska version, är tillämpliga. 

§ 4

I de hamndelar där operativ verksamhet är överlåten till extern operatör 
ansvarar operatören för att verksamheten bedrivs i enlighet med denna 
hamnordning. Operatören kan, i syfte att hamnordningen efterlevs, företräda 
Luleå Hamn i aktuell hamndel.

§ 5

Skriftligt tillstånd från Luleå Hamn krävs för att tillfälligt eller långvarigt bedriva 
verksamhet inom hamnområdet

§ 6

När Luleå Hamn ger tillstånd enligt denna hamnordning får Luleå Hamn förena 
tillståndet med villkor.

§ 7

Med fartyg menas i denna hamnordning varje föremål som kan användas för 
transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas på eller i vatten.

Med fritidsfartyg avses skepp och båtar, som inte används i nyttotrafik eller 
annan kommersiell verksamhet.
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Trafikbestämmelser

§ 8

Fartyg ska föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. 
Vidare ska fartyget föras så att andra fartyg, anläggningar eller personer inte 
utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygets befälhavare ska iaktta särskild 
försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.

§ 9

Fartyget får inte ankra eller släpa ankare i Sandöleden eller vid Luleå Hamns 
kajanläggningar. Har ankring trots detta skett ska detta anmälas till Luleå Hamn.

§ 10

Pråmar, flottar, timmersläp och dylikt, som inte är försedda med styranordning 
och inte är bemannade, får inte utan Luleå Hamns särskilda tillstånd framföras 
inom hamnområdet sammanlänkade till större längd än 100 meter eller större 
bredd än 20 meter.

§ 11

Ej anmälda fartyg och fritidsfartyg får inte framföras närmare hamnanläggning 
eller fartyg förtöjda vid hamnanläggning än 75 meter.

§ 12

Luftfarkost får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av Luleå Hamn.

§ 13

Inom hamnområdet råder generellt parkeringsförbud. Parkering och uppställning 
av fordon, båtar, redskap och annat materiel får endast ske på av Luleå Hamn 
anvisad plats.

Förtöjning, förhalning, förflyttning m.m.

§ 14

Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av Luleå 
Hamn.
Fartygets befälhavare ska hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad 
tilläggs-, förtöjnings-, eller ankarplats.
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§ 15

Fritidsfartyg får endast läggas eller förtöjas vid sådan plats som är särskilt 
upplåten för detta ändamål. Fritidsfartyg får läggas eller förtöjas vid annan plats 
endast med Luleå Hamns medgivande.

§ 16

Uppläggning av fartyg får endast ske efter tillstånd från Luleå Hamn. Fartygets 
befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt och står under 
betryggande tillsyn.

§ 17

Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för fartyget på grund av 
sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på 
annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamn och 
hamnområdet.

§ 18

Vid förtöjning, ankring och förhalning ska befälhavaren se till att andra fartyg, 
kajer, bryggor, anläggningar, kablar eller ledningar inte skadas samt att 
fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.

§ 19

Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller 
andra ledningar, pontoner, lyftanordningar eller tillfälliga broförbindelser och 
liknande anläggningar får inte ske utan tillstånd av Luleå Hamn.

§ 20

Luleå Hamn kan ålägga befälhavare, redare eller ägare att flytta eller förhala 
fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn 
till ordningen, säkerheten och driften i hamn och hamnområde. Tillsägelsen kan 
förenas med föreskrifter och anvisningar.

Fartyg får aldrig lämnas utan kvarvarande besättning som, utan dröjsmål, kan 
flytta eller förhala fartyget. Luleå Hamn kan utfärda undantag.

§ 21

Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa ska omedelbart 
anmäla till Luleå Hamn om ett fartyg har sjunkit, stött på grund, rammat 
kajanläggning eller liknande eller på annat sätt blivit manöverodugligt.
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Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa ska utan fördröjning 
men senast innan avgång från hamnen anmäla till Luleå Hamn om skador som 
uppstått på kajer, hamnanläggning eller fartyg. Anspråk för skador på fartyg som 
inte anmälts med sådant varsel att Luleå Hamn getts möjlighet att inspektera 
dessa innan avgång kommer att avvisas.

Ägare eller ombud för ägaren (såsom befälhavare, redare eller ombud för dessa) 
till annat sjunket föremål, gods som fallit i vattnet, olja eller andra förorenade 
ämnen som hamnat i vattnet ska göra en anmälan om detta till Luleå Hamn. 
Ägaren eller ombudet för ägaren ska vidta omedelbara åtgärder för att avlägsna 
hindret eller föroreningen.

Bärgning av fartyg, gods eller annat föremål får inte ske utan tillstånd av Luleå 
Hamn.

§ 22

Ankomst, avgång, ankring eller förhalning ska assisteras av bogserbåt enligt 
gällande bogserbåtsbestämmelser samt om det behövs av hänsyn till ordningen 
eller säkerheten inom hamn och hamnområde.
I samband med ankomst, avgång och förhalning sker även assistans av 
trosshalare. 

Anmälningsskyldighet m.m.

§ 23

Fartyg som ska anlöpa eller passera genom Luleå hamnområde ska anmäla detta 
genom fartygets befälhavare, redare eller ombud till Luleå Hamn.

Fartygsanmälan ska ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar 
före fartygets beräknade ankomst. Luleå Hamn kan, med hänsyn till 
tidsåtgången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare 
anmälningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten.

Befälhavaren ska anmäla tid för avgång och förhalning med minst tre timmars 
varsel.

Anmärkning: Denna paragraf gäller inte fritidsfartyg, såvida dessa inte ansöker 
om anlöp till kaj.
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Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m.

§ 24 

Gods, fordon eller annan materiel ska hanteras, läggas eller ställas upp på plats 
som anvisats av Luleå Hamn och på sådant sätt att person, hamnplaner, 
byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas eller 
brandgator blockeras så att fara för person inte uppkommer.

Hanteringen ska utföras så att minsta möjliga störning uppstår på fartygs-, 
fordons- eller tågtrafiken.

För anmälan om och hantering av farligt gods gäller särskilda bestämmelser.

Särskilda ordningsföreskrifter

§ 25

Utvändiga reparations- och underhållsarbeten av fartyg, förtöjda vid kaj får inte 
påbörjas utan Luleå Hamns tillstånd. Sådana arbeten får inte innebära risk för 
annat fartyg eller hamnanläggningen.

§ 26

Innan ett fartyg görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande 
arbete ska tillstånd ges av Luleå Hamn.

§ 27

Fartygets befälhavare ska se till att det från fartyget inte kommer ut förorenade 
ämnen eller avfall till omgivningen. Befälhavaren ska också se till att fartygets 
verksamhet inte förorsakar oskälig olägenhet för andra hamnanvändare.

§ 28

Fartygets befälhavare ska se till att Luleå Hamns rutiner för avfallshantering 
följs. 

§ 29

Dykning och undervattensarbeten inom Luleå hamnområde får endast ske efter 
tillstånd från Luleå Hamn. Alla dykarbeten ska märkas ut med dykflagg.

§ 30

Rundkörning av propeller vid kaj eller annan förtöjningsplats får endast ske efter 
tillstånd från Luleå Hamn.
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§ 31

Det är förbjudet att fiska inom hamnskyddsområdet.

§ 32

Det är förbjudet att bada inom hamnskyddsområdet.

§ 33

Fiskeredskap får inte utläggas i hamnområdet på sådant sätt att hinder för 
fartygstrafiken kan uppstå.

§ 34

Den som inom hamnområdet eller i tillhörande farleder skadar person, fartyg, 
anläggning, gods eller annan egendom ska omedelbart anmäla detta till Luleå 
Hamn.

§ 35

Under lastning eller lossning får öppen eld eller rökning inte förekomma i 
lastrum, på däck eller på operativ kaj. Användning av öppen eld eller rökning får 
inte heller förekomma där anslag om sådant förbud finns uppsatt. 
Vid oljehamnen råder särskilda bestämmelser.

Tillträde till hamnanläggning (passagekontroll)

§ 36

Utan tillstånd från Luleå Hamn får inte någon beträda sådan del av hamnen för 
vilken det genom stängsel, skyltar eller på annat sätt framgår att allmänheten 
inte har tillträde.
Den som önskar tillträda ett sådant område ska ansöka om tillstånd av Luleå 
Hamn.

Passage till/från eller vistelse inom hamnområde kan medföra identitetskontroll, 
genomsökning av fordon, väskor, bagage eller gods.

Alla är skyldiga att meddela Luleå Hamn sådana uppgifter som kan inverka på 
hamnsäkerheten och på den hamn- och sjöfartsäkerhet som avses i ISPS-
koden*.

*ISPS = International Ship and Port Security Code utfärdad av International Maritime 
Organisation 2004. ISPS är internationell tillämpningsföreskrift för sjöfartsskydd.

Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller vars identitet inte kan 
kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas från hamnen.
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§ 37 

Besökare och reparatörer m.fl. till fartygen, ska anmälas av fartygets 
befälhavare 24 timmar innan ankomsten. Anmälningsskyldigheten omfattar även 
fartygets besättnings- och passagerarlistor.

§ 38

Alla som getts tillstånd för tillträde och som vistas inom området är underställda 
de regler som framgår av ISPS-koden, Lag om sjöfartskydd (2004:487), Lag om 
hamnskydd (2006:1209) samt skyddslagen (2010:305). Detta gäller även 
personer knutna till företag som inte är involverade i hamn- eller 
fartygsverksamhet.

§ 39 

Vid säkerhetstillbud som leder till en höjd beredskap kan hela hamnområdet 
komma att spärras av för allmänheten.

§ 40

Leverans av fartygsförråd ska anmälas 24 timmar före ankomst med 
upplysningar om transportör, chaufför och registreringsnummer på fordonet.

Bevakning och kontroll
§ 41

Delar av hamnområdet är övervakat. Inom området förkommer identitetskontroll 
och kontroll av anledningen till besöket. Personer som saknar behörighet/giltig 
anledning att vistas inom området kommer att avvisas.

Ansvarsbestämmelser

§ 42

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna Hamnordning kan 
dömas till påföljd enligt ordningslagen, Lag om Sjöfartskydd, Lag om hamnskydd 
och övriga tillämpliga lagar.

Ikraftträdande
Denna hamnordning träder i kraft 2017-XX-XX

Bilagor

1 – Luleå hamnområde
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Hamnordning för Luleå Hamn 

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Luleå Hamn AB 

Beslutade av Kommunfullmäktige den 16 December 2013. 

Luleå Kommun föreskriver följande med stöd av § 1 förordningen (1993:1632).  

Med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (1993:1617). 

Om detta dokument skrivs ut är det enbart giltigt dagen då utskriften har skett. 

Inledande bestämmelser och definitioner 

§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 

kap ordningslagen. 

Dessa lokala föreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om ordning och säkerhet i 

Luleå Hamn som behövs med hänsyn till verksamheten som bedrivs i hamnen. 

För den del av hamnområdet som är offentlig plats gäller även kommunens allmänna lokala 

ordningsföreskrifter. 

Luleå Hamn drivs utav Luleå Hamn AB som ägs utav Luleå Kommunföretag AB. 

Verksamheterna regleras utav:  

 Denna hamnordning för Luleå Hamn 

 Taxor för Luleå Hamn AB 

 Luleå Hamn driftföreskrifter 

 Individuella avtal 

§ 2 

Dessa föreskrifter gäller i vatten och på land inom det hamnområde som har markerats i 

bilaga 1. Hamnområdet omfattar: 

 Markområden tillhörande Luleå Hamn AB 

 Vattenområdet som framgår utav karta i bilaga 1 som begränsas av linjer mellan de 

koordinater som angivits på kartans baksida 
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Hamnområdet förvaltas utav Luleå Hamn AB. I hamnområdet ingår områden där ISPS-

koden, de särskilda reglerna om sjöfarts- och hamn-skydd i sin svenska version, är 

tillämpliga. 

§ 3 

Med fartyg menas i denna Hamnordning, i taxor, driftföreskrifter och enskilda avtal varje 

föremål som kan användas för transport på vatten och varje annat föremål som kan förflyttas 

på eller i vatten. 

 

Allmänna ordningsregler 

§ 4 

Inom hamnområdet gäller allmänna ordnings- och trafikregler enligt gällande svensk 

lagstiftning och av myndigheter utfärdade lokala bestämmelser. Förare av fordon och 

gångtrafikanter som vistas inom hamnen skall följa de trafikregler och anvisningar som finns 

samt uppträda så att olyckor förebyggs och undviks. 

Personer och företagare som vistas respektive bedriver verksamhet inom hamnområdet är 

skyldiga att rätta sig efter regler och anvisningar som utfärdats av Luleå Hamn AB eller som 

meddelas av företrädare för Luleå Hamn AB. I detta innefattas att de egna verksamheterna 

skall anpassas till Luleå Hamn ABs miljötillstånd som tillhandahålls utav Luleå Hamn AB. 

§ 5 

Inom avspärrade områden gäller särskilda lagstadgade regler om Sjöfarts- och Hamn-skydd. 

§ 6 

 Obehöriga får ej vistas inom markområden inom hamnområdet. 

Anmälningar enligt skyldigheter som föreskrivs i Hamnordningen, taxor eller 

driftföreskrifter skall göras till Luleå Hamn ABs kontor. Ges tillstånd för tillträde utfärdas en 

personlig besökstagg till varje person som utgör ett bevis på tillstånd att tillträda området. 

Vid passage kan stickprovskontroll göras vilket kan medföra identitetskontroll, 

genomsökning av fordon, väskor, bagage eller gods. 

Personer som vistas inom del av hamnen som är belagd med stängsel, skyltar eller att det på 

annat sätt framgår att allmänheten ej har tillträde till platsen kommer att avvisas eller 

avlägsnas från platsen. 
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Delar av hamnskyddsområdet är elektroniskt övervakat. Påträffas person inom dessa 

områden kan en identitetskontroll samt kontroll av anledning till besöket. Personer som ej 

har anknytning till sjöfart eller hamnverksamhet kommer att avvisas eller avlägsnas från 

platsen. 

§ 7 

Skriftligt tillstånd från Luleå Hamn AB krävs för att tillfälligt eller långvarigt driva 

verksamhet inom hamnområdet 

§ 8  

Hamnbolaget äger rätt att vidta sådana temporära skäliga åtgärder som erfordras till skydd 

för personer, fartyg och gods och för att hamnen skall som helhet få en säker och effektiv 

genomströmning av fartyg och gods.  

Vid säkerhetstillbud som leder till en höjd beredskap kan hela hamnområdet komma att 

spärras av för allmänheten. 

Alla är skyldiga att meddela hamnmyndigheten sådana uppgifter som kan inverka på 

hamnsäkerheten och på den hamn- och sjöfarts-säkerhet som avses i ISPS-koden. 

§ 9  

Gällande lagstiftning om hantering och transport av farligt gods skall efterföljas av den som 

transporterar sådant gods till eller från hamnområdet samt av den som i hamnområdet 

lägger upp eller på annat sätt hanterar farligt gods. 

Beträffande gods som inte är klassificerat som farligt gods men ändå kan medföra fara eller 

olägenhet skall lämpliga försiktighetsåtgärder iakttas och förhandsanmälan om godsets 

speciella egenskaper göras till Luleå Hamn AB. 

 

Särskilda ordningsföreskrifter 

§ 10 

Utvändiga reparations- och underhålls-arbeten av kommersiella fartyg, förtöjda vid kaj får ej 

påbörjas utan Luleå Hamn ABs tillstånd. Sådana arbeten får ej innebära risk för annat fartyg 

eller hamnanläggningen. 
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§ 11 

Fartygets befälhavare skall se till att det från fartyget ej kommer ut förorenade ämnen eller 

avfall till omgivningen. Befälhavaren skall också se till att fartygets verksamhet ej förorsakar 

oskälig olägenhet för andra hamnanvändare. 

§ 12 

Fartygets befälhavare skall se till att Luleå Hamn ABs avfallsplan efterlevs vid avfalls-

hantering och sortering. 

§ 13 

Dykning och undervattensarbeten får endast ske efter tillstånd från Luleå Hamn AB. 

§ 14 

Rundkörning utav propeller vid kaj eller annan förtöjningsplats får endast ske efter tillstånd 

från Luleå Hamn AB. 

§ 15 

Det är förbjudet att fiska inom hamnskyddsområdet. 

§ 16 

Det är förbjudet att bada inom hamnskyddsområdet. 

§17 

Fiskeredskap får ej utläggas på sådant sätt att hinder för fartygstrafiken kan uppstå. 

§ 18 

Innan ett fartyg görs manöverodugligt genom reparation eller motsvarande arbete skall 

tillstånd ges utav Luleå Hamn AB. 

§ 19 

Den som inom hamnområdet eller i tillhörande farleder skadar person, fartyg, anläggning, 

gods eller annan egendom skall omedelbart anmäla detta till Luleå Hamn AB. 

 

 

 

17



 

Hamnordning Luleå Hamn AB Utgåva 1  Sida 6 av 13 

§ 20 

Under lastning eller lossning får öppen eld eller rökning inte förekomma i lastrum, på däck 

eller på operativ kaj. Användning utav öppen eld eller rökning får ej heller förekomma där 

anslag om sådant förbud finns uppsatt. 

§ 21  

Vatten eller förorening får ej släppas ut från fartyg på hamnplan, i farled eller på andra 

fartyg i hamnen.  

Fartygsavfall som lämnas för omhändertagande utav Luleå Hamn AB skall hanteras enligt 

gällande avfallshanteringsplan. 

§ 22 

För heta arbeten inom hamnområdet krävs tillstånd utav Luleå Hamn AB. 

Gnistutsläpp från fartygsskorsten, avgasrör eller annan anordning får ej förekomma vid 

kajer eller nära annat fartyg eller upplag. 

I Uddebo Oljehamn skall ett fartyg alltid vara försett med gnistsläckare eller gnistskydd. 

 

Trafikbestämmelser 

§ 23 

Fartyg som skall anlöpa hamnskyddsområde eller passera genom hamnen skall anmäla detta 

genom fartygets befälhavare, redare eller ombud till Luleå Hamn AB. 

Fartygsanmälan skall ske i så god tid som möjligt, dock ej senare än 24 timmar före fartygets 

beräknade ankomst. Luleå Hamn AB kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa 

eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från 

anmälningsskyldigheten. 

Befälhavaren skall anmäla tid för avgång senast när fartyget är klart att avgå. 

Denna paragraf gäller ej fritidsfartyg, såvida dessa ej ansöker anlöp till kaj. 

Särskilda sjötrafikföreskrifter gäller för Luleå trafikinformationsområde. 
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§ 24 

Fartyg skall föras så att fara eller hinder ej uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare skall 

fartyget föras så att andra fartyg, anläggningar eller personer ej utsätts för fara eller kommer 

till skada. Fartygets befälhavare skall iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det 

pågår arbete i vattnet. 

§25 

Fartyget får ej ankra eller släpa ankare i Sandöleden, Tjuvholmssundet eller vid Luleå Hamn 

ABs kajanläggningar. Har ankring trots detta skett skall detta anmälas till Luleå Hamn AB. 

§ 26 

Uppläggning av fartyg får endast ske efter tillstånd från Luleå Hamn AB. Fartygets 

befälhavare, redare eller ägare skall se till att fartyget är väl förtöjt. 

Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av Luleå Hamn AB. 

Fartygets befälhavare skall hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, 

förtöjnings, eller ankarplats. 

Vid förtöjning, ankring och förhalning skall befälhavaren se till att andra fartyg, kajer, 

bryggor, anläggningar, kablar eller ledningar ej skadas samt att fartygstrafiken ej 

nödvändigtvis hindras eller störs. 

Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar eller andra 

ledningar, pontoner, lyftanordningar eller tillfälliga broförbindelser och liknande 

anläggningar får ej ske utan tillstånd utav Luleå Hamn AB. 

§ 27 

Befälhavare, redare eller ägare skall flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder 

med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamn och 

hamnområde.  

Befälhavare, redare eller ägare skall på uppmaning av Luleå Hamn AB utan dröjsmål flytta 

eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn 

till ordningen, säkerheten och driften i hamn och hamnområde. 

Fartyg får aldrig lämnas utan kvarvarande besättning som, utan dröjsmål, kan flytta eller 

förhala fartyget. 
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§ 28 

Vid förtöjning, ankring eller förhalning skall åtgärden vidtas med assistans av bogserbåt, av 

hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamn och hamnområde enligt särskilda för 

hamn och hamnområde gällande bogserbåtsbestämmelser. 

§ 29 

Fartyg får ej föras in i hamnområdet, om det finns risk för fartyget på grund av sitt skick eller 

annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara 

för ordningen eller säkerheten inom hamn och hamnområdet. 

Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa skall omedelbart anmäla till Luleå 

Hamn AB om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt. 

Ägare till annat sjunket föremål som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller 

anläggning, skall göra en anmälan om detta till Luleå Hamn AB. Om annan än ägaren hade 

föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten på denne. Om föremålet har 

förlorats från ett fartyg skall fartygets befälhavare, redare eller ägare göra anmälan till Luleå 

Hamn AB. 

Bärgning av fartyg, gods eller annat föremål får ej ske utan tillstånd utav Luleå Hamn AB. 

§ 30 

Lufttransporter får ej landa inom hamnområdet utan tillstånd utav Luleå Hamn AB. 

 

Terminalbestämmelser 

§ 31 

”Sveriges Hamnars Terminalbestämmelser 1989” (Terminalbestämmelserna) är tillämpliga 

på sådana uppdrag som anges i Terminalbestämmelsernas § 1. Terminalbestämmelserna 

ingår som en del av Hamnordningen. 

Särskilt, men utan åsidosättande av övriga klausuler, hänvisas till Terminalbestämmelsernas 

• Ansvarsbestämmelser (2 §) 

• Reklamation och Preskription (3 §) 

• Försäkring (4 §) 
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• Uppdragsgivarens informationsskyldighet och ansvar (5 §) 

• Hinder för uppdragets fullgörande (6 §) 

• Panträtt (8 §) 

Vid bristande överensstämmelse mellan Hamnordningen och dessa Terminalbestämmelser 

gäller Hamnordningen. 

§32 

Gods, fordon eller annat materiel skall hanteras, läggas eller ställas upp på plats som 

anvisats utav Luleå Hamn AB och på sådant sätt att person, hamnplaner, byggnader, 

gatubeläggningar, spår, kranar eller annat ej skadas eller brandgator blockeras så att fara för 

person ej uppkommer. 

Hanteringen skall utföras så att minsta möjliga intrång förs på fartygs-, fordons- eller 

tågtrafiken. 

För anmälan om hantering utav farligt gods gäller särskilda bestämmelser. 

§ 33 

Vid användande utav hamnkranar skall föreskrifterna i aktuell prislista för Luleå Hamn AB 

följas om ej annat har avtalats. 

Luleå Hamn AB utför godshantering på sina områden i enlighet med Taxor och föreskrifter 

och tillhandahåller därmed personal samt övrig utrustning. Gods får ej hanteras utan 

föreliggande avtal med Luleå Hamn AB. 

Luleå Hamn ABs upplåtelse av mark för gods som befinner sig inom hamn och hamnområde 

innebär ej, om ej annat särskilt och skriftligen avtalats, att Luleå Hamn AB omhändertar 

godset utan endast att Luleå Hamn AB upplåter plats där gods tillfälligt kan läggas upp. 

§ 34 

Gods får ej läggas närmare kranskena eller ytterkanten på kaj än två meter eller närmare 

järnvägsräls än två och en halv meter. 

Gods får ej läggas i brandgator. 

§ 35 

Järnvägsvagn, lastbil, truck och annat fordon eller arbetsredskap får ej ställas på hamnplan 

så att tåg- eller fordonstrafik störs eller hindras. Inom annat område får fordon ställas upp  
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endast på för ändamålet särskilt upplåten och av Luleå Hamn AB anvisad plats. Varuskjul, 

kranar, förtöjningsanordningar, landningstrappor, räddningsredskap eller vatten – eller 

brandposter får ej blockeras. 

Vid flyttning av järnvägsvagn, lastbil och annat fordon eller arbetsredskap skall kontrolleras 

att detta kan ske utan risk. 

§ 36 

På hamnplan, i magasin eller i varulokal får gods ej läggas upp om det genom läckage, lukt 

eller annan förorening kan medföra skada eller olägenhet. 

§ 37 

Avfall eller spill av gods, emballage och liknande skall, om annat ej särskilt överenskommits 

med Luleå Hamn AB, tas bort från hamnplan, magasin eller annan varulokal av den som 

lastar, lossar eller hämtar godset. Lastnings-, lossnings- eller transportmateriel får ej utan 

Luleå Hamn ABs medgivande kvarlämnas inom hamnområdet efter det att arbetet med 

materielen avslutats. 

§ 38 

Utrustning eller tillbehör till fartyg får ej läggas upp utan Luleå Hamn ABs medgivande. 

Taxor och föreskrifter 

§ 39 

Luleå Hamn AB fastställer taxor och driftföreskrifter för verksamheten i hamnen. 

§ 40 

Luleå Hamn ABs taxor publiceras i Taxor. För tjänster som inte ingår i taxor lämnas 

uppgifter på begäran. 

§ 41 

Hamnbolaget äger rätt att debitera orsakande fartyg, lastägare eller andra för sådana 

kostnader som uppstått genom åtgärder enligt § 8. 
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Hamnens ansvar 

§ 42 

För skada på transportmedel ansvarar Luleå Hamn AB endast om skadan eller förlusten 

bevisligen orsakats genom fel eller försummelse av Luleå Hamn AB eller dess anställda.  

Luleå Hamn AB ansvarar ej för konsekvensskador, indirekta förluster och dröjsmålsskador. 

§ 43 

Ersättning för skada på eller förlust av gods är begränsat till 2 SDR per kg av den del av 

godset som förlorats, minskats eller skadats. Ersättning är begränsat så att ersättning ej utgår 

för belopp som överstiger 50.000 SDR eller vid skada på fartyg 500.000 SDR. Med skadefall 

förstås skada och förlust som inträffar vid ett och samma tillfälle. Om skadan eller förlusten 

drabbat flera fartyg och överstiger begränsningsbeloppen 50.000 SDR respektive 500.000 SDR 

skall detta belopp fördelas proportionellt i förhållande till det belopp vartill varje 

skadelidandes skada eller förlust bestäms. SDR förestås de av Internationella valutafonden 

använda särskilda dragningsrätterna. 

§ 44 

Sveriges Hamnars terminalbestämmelser reglerar Luleå Hamn ABs ansvar för skador och 

dröjsmål för sådan service som anges i Terminalbestämmelserna 1 § men endast i sådan 

omfattning att 42 och 43 §§ i denna Hamnordning ej gäller. 

 

Ansvarsbestämmelser 

§ 45 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot Hamnordning eller föreskrift kan 

dömas till penningböter enligt 3 kap 2 stycket Ordningslagen (1993:1617). 

I Ordningslagen (1993:1617) finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

Övriga tjänster 

§ 46 

För tjänster som ej behandlas i denna Hamnordning eller i taxor/föreskrifter ingås vid behov 

särskilda överenskommelser. 
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Reklamation, preskription, handläggning av tvister och tillämplig lag 

§ 47 

Reklamationer skall framställas skriftligen utan oskäligt uppehåll och för synliga skador 

omedelbart efter det att skadan inträffat eller borde ha upptäckts. Om skriftlig reklamation 

inte lämnas inom skälig tid får felet ej åberopas som grund för krav mot Luleå Hamn AB. 

§ 48 

Luleå Hamn ABs ansvar preskriberas under alla omständigheter och krav blir preskriberade 

om inte ordentligt verifierat skriftligt krav framställs inom ett år efter det att skadan inträffat 

eller borde ha blivit upptäckt. 

Vid regresskrav som riktas mot Luleå Hamn AB på grund utav skada eller förlust för vilken 

sjörättsligt ansvar gjort gällande mot Luleå Hamn ABs kund tillämpas samma utsträckning 

av preskriptionstiden som föreskrivs i 19 kap 1 § fjärde stycket i sjölagen (1994:1009). 

§ 49 

Tvister mellan företaget och uppdragsgivaren får, med nedan angivet undantag, icke 

hänskjutas till domstol utan skall med tillämpning utav svensk lag avgöras genom 

skiljeförfarande på den ort där företaget har sitt säte enligt gällande svensk lag om skiljemän. 

Vidtagande av rättsliga åtgärder för indrivning av ostridiga fordringar innebär ej avstående 

från skiljeförfarande i fråga om tvistiga motfordringar, vilka sålunda ej får göras gällande 

genom genkäromål eller kvittning annat än i skiljeförande. 

Tvist avseende belopp, som ej överstiger fyra gånger det vid tiden för framställande utav 

anspråket gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, får dock ej 

hänskjutas till avgörande utav skiljedomstol. 

 

 

Bilagor 

1 – Luleå hamnområde 
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Bilaga 1 – Luleå Hamnområde 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Fritidsnämnden 2017-03-21

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 35

Medborgarförslag om ny skjuthall för grövre kaliber intill 
skjuthallen på Arcus.
Ärendenr 2016/240-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen avslå förslaget om en ny 
skjuthall för grövre kaliber intill skjuthallen på Arcus med hänvisning till att 
det inte är en av fritidsnämnden prioriterad framtida investering och att 
verksamheten främst bedrivs av vuxna.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att bygga ny skjuthall för kaliber 0.32-0.45 
iordningställs intill skjuthallen på Arcus har inkommit till kommunen. 
Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslaget får ställas och att 
överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Förslagsställaren skriver att nuvarande skjuthall inte är anpassad för rådande 
och ny lagstiftning på området. 

Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden rekommendera 
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det 
inte är en av fritidsnämnden prioriterad framtida investering och att 
verksamheten främst bedrivs av vuxna.
 

Beslutsgång
Ordförande ställer fritidsförvaltningens förslag under proposition och finner 
att fritidsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, KLF Hid 2016.5864
 Tjänsteskrivelse 2017-01-13

Beslutet skickas till
 Kommunsstyrelsen
 Förslagsställaren
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2017-03-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 23

Medborgarförslag gällande staty av Staffan Westerberg,
Ärendenr 2017/24-1.5.2.1

Kulturnämndens förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen avslå 
medborgarförslaget om staty av Staffan Westerberg med placering vid 
Norrbottensteatern.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-21 § 261, att överlämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunstyrelsen har därefter remitterat förslaget till kulturnämnden för 
yttrande i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Förslagställaren föreslår att en konstnär får i uppdrag att forma en staty av 
Luleå sonen Staffan Westerberg i helfigur som placeras med belysning vid 
Norrbottensteatern. Staffan Westerberg har ett långt konstnärsliv bakom sig 
och har bland annat erhållit titeln hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

Kulturförvaltningen menar att Luleå kommuns policy om att inte upplåta 
statyer eller ge gatunamn till nu levande personer gäller tillsvidare. Dessutom 
finns inga för närvarande ekonomiska resurser till konstnärliga gestaltningar i 
centrala delarna av Luleå vilket i sig vore önskvärt. Kulturförvaltningens 
förslag har skett i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar föreslå 
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om staty av Staffan Westerberg 
med placering vid Norrbottensteatern.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om staty av Staffan Westerberg 
med placering vid Norrbottensteatern. 

Sammanträdet
Roger Stenberg redogör för ärendet. 
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Kulturnämnden 2017-03-23

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutsgång
Ordförande Omar Jakobsson ställer förslaget under proposition och finner att 
kulturnämnden bifaller förslaget. 

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag (bilaga), KLF Hid 2016.6111
 Kommunfullmäktige, Hid 2016.6489
 Kulturförvaltningens beslutsförslag

Beslutet skickas till
Förslagställaren
Kommunstyrelsen
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LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

 Socialnämnden 2017-03-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

§ 54

Kvalitet i särskilt boende - Rekommendation för arbete 
med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
Ärendenr 2017/26-3.9.0.1

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta anta 
rekommendationen om Kvalitet i särskilt boende.

Sammanfattning av ärendet
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre 
har Sveriges Kommuner och Landsting i dialog med kommuner, Föreningen 
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram 
rekommendationen. 

Regeringen har valt att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937) där det 
framgår att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas 
tillgänglig dygnet runt.

I verksamheten har ett arbete påbörjats som på sikt ska främja nattkvalitet för 
brukare på vård och omsorgsboenden i Luleå. Nya arbetsmetoder samt nya 
larm testas och införs successivt. Sociala aktiviteter, framförallt i grupp, 
erbjuds på samtliga boenden. Det finns också ett behov att i framtiden se över 
schemaläggning för nattpersonal, nya modeller exempelvis integrerad natt 
kanske kan tillämpas i större utsträckning. Integrerad natt ger möjlighet till 
tätare kontakt med enhetschef och en ökad kunskap om brukaren.

Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-03-15 föreslå socialnämnden 
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta anta rekommendationen om Kvalitet 
i särskilt boende.

Beslutsgång
Ordförande ställer allmänna utskottets förslag under proposition och finner 
att socialnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
 Kvalitet i särskilt boende - Rekommendation för arbete med ökad 

kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre
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 Socialnämnden 2017-03-24

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift Utdragsbestyrkande

2014-01-27 Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott Kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Verksamhetschef Vård och omsorg
Områdeschefer Vård och omsorg
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Inledning 

En värdig vård för de äldsta 
Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och antalet personer i stort behov av 
vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte i sig betyda 
funktionsnedsättning, en 75 åring idag har bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan, 
men samhället måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är mycket 
gamla personer.  
 
En betydande del av dessa äldre behöver bo på särskilt boende. De utgör några av 
samhällets mest sköra och behövande individer. Att säkerställa en god, värdig och för 
individen anpassad vård och omsorg för dem tillhör därmed en av samhällets allra 
viktigaste uppgifter. Medarbetarna på landets äldreboenden är den enskilt viktigaste 
faktorn för att kunna ge en god kvalité för de äldre. Det är därför viktigt att 
medarbetarnas kunskap och drivkraft tas tillvara i arbetet med att förbättra omsorg och 
tillsyn nattetid för särskilda boenden. 

Rekommendationen – ett verktyg för kvalitetsarbete 
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen 
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna 
rekommendation.  

Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med 
föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra 
sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som 
utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.  
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga 
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes 
behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.  
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges 
som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.  

Syfte, mål och målgrupp 
Målgrupp för rekommendationen är kommunerna i rollen som uppdragsgivare och 
arbetsgivare samt alternativa utförare i tillämpliga delar. De områden som 
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uppmärksammas är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt 
att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik.  

Implementering i dialog med kommuner och andra intressenter 
Några av framgångsfaktorerna för rekommendationen är att den bygger på en 
förståelse för de förutsättningar som finns i landets kommuner. I arbetet med 
rekommendationen har SKL därför fört en dialog med socialchefer, äldreboende-
chefer och undersköterskor. Sammantaget har ett 60-tal kommuner medverkat. 
Dessutom har dialog förts med brukarorganisationer, fackliga organisationer och 
regionala representanter.  

För att göra rekommendationen till verklighet krävs ett gediget förankringsarbete. Här 
kommer SKL att medverka till spridning av rekommendationen i dialog med 
kommunerna. 

Ansvarsfördelning och gällande rätt 

Ansvarsfördelning och kvalitet 
Varje kommun ska ha en fungerande socialtjänst med ansvar för bland annat 
äldreomsorgsfrågor. Kommunen och dess ledning har det yttersta ansvaret för att äldre 
i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.  

Inom varje kommun är det socialnämnden som har ansvaret för verksamhet riktad till 
behövande oavsett utförare. 

Det framgår av socialtjänstlagen att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 
kvalitet. För att uppnå god kvalitet krävs rättssäkerhet, den enskildes medinflytande 
och insyn, respekt för den enskildes integritet och ett professionellt bemötande.  Den 
enskilde ska känna sig trygg i mötet med socialtjänsten och det stöd han eller hon får. 
För att uppnå god kvalitet behöver verksamheten använda sig av ett genomtänkt 
arbetssätt. Det förutsätter att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet samt får 
ett bra stöd och rätt förutsättningar att utföra ett arbete av god kvalitet.  

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 
Syftet med ledningssystemet är att uppnå god kvalitet inom vård och omsorg genom 
att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och 
allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att planera, leda, kontrollera,  följa 
upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och 
allmänna råd hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas (SOSFS 2011:9)   

Lagrum särskilda boenden 
Det lagrum som reglerar socialtjänsten och äldreomsorgens särskilda boenden är de 
grundläggande bestämmelserna om integritet, självbestämmande och god kvalitet. De 
återfinns i 1 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 § samt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen 
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(2001:453). Bestämmelserna i 5 kap. 4 § samma lag om att socialtjänstens omsorg om 
äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 
(värdegrund) har också betydelse.  

Socialstyrelsen föreskrift om dokumentation (SOSFS 2014:5) gäller även särskilda 
boenden för äldre. 

Ändring av socialtjänstförordningen 2016 
Socialtjänstförordningen är sedan den 15 april 2016 förändrad. I förordningen har 
regeringen förtydligat kommunernas ansvar kring bemanningen nattetid i särskilt 
boende för äldre. 

Ändringen av socialtjänstförordningen (2001:937) lyder enligt följande: 
” I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) 
ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt 
som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den 
boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet 
eller hälsa.” 

I kommentarerna framkommer att syftet med lydelsen ”utifrån den enskildes aktuella 
behov” är att tydliggöra att utgångspunkten för det föreslagna tillägget är den 
enskildes medicinska och sociala behov.  

Vidare skriver man i kommentarerna att: 

”Kravet på tillgång till personal villkoras med andra ord utifrån den enskildes 
förutsättningar samt behov av stöd och hjälp. Socialnämnden kan till exempel placera 
äldre i en så kallad servicelägenhet med trygghetslarm.  

Vidare förtydligas att de äldre som placeras i exempelvis demensboenden och behöver 
dygnet runt vård ska tillförsäkras detta. Finns behov av närvarande personal på 
boendet ska det finnas.  

Socialnämnden kan fortsatt anpassa tillgången till personal i förhållande till de äldres 
olika behov i ett boende, där en enskild person kan vara i behov av mer stöd och hjälp 
än en annan.  

Genom att utgå från den enskildes behov, undviks en reglering som innebär att alla de 
särskilda boendena på ett generellt och preciserat vis ska ha tillgång till personal 
dygnet runt med en viss personalstyrka.  

Tillägget av begreppet ”aktuella” ger socialnämnden ett incitament att göra en 
kontinuerlig anpassning av stöd och hjälp utifrån den enskildes behov. Av detta följer 
att personalen ska uppmärksamma den äldres behov av stöd och hjälp samt vid behov 
förändra tillgången till personal.  
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Förordningen reglerar inte på vilket sätt personal kan uppmärksamma att en boende 
har behov av hjälp och därför kan den som bedriver ett särskilt boende själv bedöma 
på vilket sätt tekniskt stöd kan vara lämpligt. Det är viktigt att tekniskt stöd används 
på ett sådant sätt att det inte är till nackdel för den enskilde.” 

Vad säger Inspektionen för vård och omsorg (IVO)? 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit fram ett bedömningsstöd för tillsyn 
vid särskilt boende för äldre. Det bedömningsstöd som IVO idag använder är inte fullt 
ut anpassat till ändringen i socialtjänstförordningen som rör särskilt boende. Det 
bedömningsstödet är nu under omarbetning och kommer, som SKL uppfattar det, inte 
vara i konflikt med dessa rekommendationer  

Bedömningen betonar individualisering och de faktorer IVO lyfter fram är att det ska 
finnas tillräckligt med personal för planerade och oplanerade insatser.   

IVO bedömer att personalbehovet även påverkas av: 
• Lokalernas utformning 
• Individens behov 
• Låsta dörrar (begränsningsåtgärder) 
• Tekniska lösningar 
 Samtycke 
 Integritet 

 
 
 

Utgångspunkter 
I denna rekommendation gör SKL en sammanvägd analys och bedömning utifrån 
lagstiftning, IVO: s bedömningsstöd vid tillsyn samt de iakttagelser som gjorts vid 
kommunbesök och de samtal som genomförts med företrädare, brukarorganisationer och 
medarbetare. 

Vikten av individuell behovsbedömning 
Den individuella behovsbedömningen är grunden för hur vården och omsorgen planeras 
och genomförs. Bedömning av behov kan göras av biståndshandläggare, enhetschef, ett 
team bestående av flera yrkeskategorier, och av baspersonal i aktuella situationer. 
Bemanning efter behov ansvarar enhetschefen för, men ytterst fördelar socialnämnden 
och kommunstyrelsen resurserna. 

De 60 kommuner som SKL haft kontakt med inom ramen för arbetet med 
rekommendationen har olika lösningar för individuella överenskommelser.  
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Arbetssätten utgår från individens behov och påverkas även av tillgång till 
välfärdsteknik. Vid nedsatt beslutsförmåga/funktionsnedsättning blir frågan komplex och 
kräver en genomarbetad metodik där anhöriga är en viktig aktör 

Tillsyn nattetid innebär också risk för att störa nattsömnen och skapa oro. 
Socialtjänstlagens intentioner är att individen så långt som möjligt ska få behålla sin 
integritet och självständighet. Det är därför viktigt att göra individuella 
överenskommelser kring omsorg och tillsyn nattetid med de som kan ge sitt samtycke, 
samt hitta metoder för att utröna hur de med begränsade möjligheter till samtycke kan 
medverka till planeringen av tillsynen. 

Boendemiljön  
Lokalernas utformning kan stärka eller minska möjligheterna till överblick över 
situationen för de boende. Det påverkar vården och omsorgen nattetid då bemanningen är 
lägre i förhållande till dagen. Bristande lokaliteter kan kompenseras genom användning 
av tekniska hjälpmedel och/eller förstärkt bemanning. Vid ny- och ombyggnation är det 
av stor vikt att hänsyn tas till möjligheter till god överblick. 

Bemanning 
Socialtjänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov av 
hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt boende. Att uppmärksamma behov utan dröjsmål 
kan, som framgår i socialtjänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad 
bemanning. När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur 
och hur snabbt detta ska ske måste utgå från den enskildes behov av stöd och hjälp. 

Bemanningen nattetid bör därför vara anpassad för att så effektivt och flexibelt som 
möjligt möta detta behov, exempelvis genom ett anpassningsbart schema. Det är en 
viktig förutsättning för att få en både kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet.  Andra 
viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bemanning är möjligheten för personalen att arbeta 
heltid, och ge medarbetarna sådana förutsättningar att de klarar att arbeta utifrån de 
äldres aktuella behov, vilka kan skifta över tid. Det kan betyda att personal ska kunna 
ställa om och arbeta på flera olika arbetsplatser i relation till det aktuella vård- och 
omsorgsbehov som finns. 

Digitalisering och nya arbetssätt 
Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större 
utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Inte minst kan 
digitala lösningar användas på särskilda boenden för att öka trygghet, självständighet och 
digital delaktighet. Exempel på detta är digitala trygghetslarm, sensorer för att 
uppmärksamma behov, nattkameror och olika former av kommunikationshjälpmedel. En 
viktig fråga är hur arbetssätt och metoder kan möjliggöra att även personer med nedsatt 
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beslutsförmåga får del av välfärdsteknik. De positiva effekter som kan uppnås med 
välfärdsteknik måste komma även denna grupp till del. 

Flera kommuner har utvecklat användningen av välfärdsteknikens möjligheter men det 
finns ett behov av att öka takten för att ge nya möjligheter att tillgodose människors 
behov av individuella lösningar.  

Samtidigt som digitaliseringen ger stora möjligheter ställs stora krav på att kommunen 
tänker igenom användandet bland annat utifrån följande faktorer: 

• Gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis, exempelvis personuppgiftslagen 
(PUL), bestämmelser om dokumentation enligt SOSFS 2014:15 och 
Datainspektionens krav. 

• Informationssäkerhet 
• Samtycke och beslutsförmåga 
• Integritet 
• Infrastruktur 
• Upphandling 
• Drift, förvaltning och support 
• Kvalitetssäkring 
• Delaktighet hos brukare och anhöriga 
• Medarbetares förutsättningar, arbetsförhållanden och digital kompetens 
• Information, kommunikation och utbildning 
• Jämlikhet och jämställdhet 

Digitalisering – en strategisk fråga för hela kommunen  
Frågor om digitalisering kan inte endast hanteras separat inom en kommuns olika 
verksamhetsområden utan behöver i stor grad samordnas. Det finns framför allt ett 
behov för kommunen att kraftsamla kring kommungemensamma grundläggande 
förutsättningar som underlättar verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Det 
handlar bland annat om att på en övergripande kommunnivå ta ansvar för ledning och 
styrning kring gemensam infrastruktur i form av bredband. I dagsläget är det 
exempelvis många särskilda boenden som helt saknar den nödvändiga tekniska 
infrastrukturen som behövs för att digitaliseringens möjligheter ska kunna realiseras. 

Därutöver finns även mycket att vinna på en ökad samverkan mellan kommuner inte 
minst vad gäller områden som infrastruktur, juridik, upphandling, standarder för 
informationssäkerhet och arkitekturprinciper för en sammanhållen digital offentlig 
förvaltning.  

SKL:s styrelse beslutade i november 2016 om en ”Handlingsplan för gemensamma 
förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting” som ger stöd i detta 
arbete.  
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Natten påverkas av dagens aktiviteter  
Hur natten blir påverkas av dagens aktiviteter och vice versa. God mat, ett meningsfullt 
socialt innehåll och möjlighet till utevistelse med fysisk aktivitet under dagen bidrar till 
en god nattsömn. En god nattsömn ger å andra sidan ork till dagens aktiviteter och kan 
minska behov av sömn dagtid. Här krävs en helhetssyn och gemensam planering anpassat 
utifrån den enskildes behov och önskemål. 

Det är inte givet att en lösning fungerar för alla. I många kommuner är det rutin att personalen 
tittar till den äldre ett par gånger nattetid för att säkerställa att hen sover och att inget oväntat 
inträffat. Men att någon tittar in nattetid kan även vara störande. En ostörd miljö utan onödiga 
besök, medverkar till en bättre nattsömn och kan minska behov av medicinering.  

Nattsömnen påverkas positivt av evidensbaserade arbetssätt. Optimal medicinsk 
behandling vid hjärtsvikt, diabetes och smärta är exempel på viktiga insatser. 
Läkemedelsgenomgångar där individuell justering av personens hela läkemedels-
behandling görs bidrar till bästa möjliga hälsa och leder dessutom till en låg användning 
av sömnmedel och lugnande medel. Systematiskt arbete när personen har 
beteendemässiga och psykiska symptom vid demens bidrar också till minskad oro och 
bättre nattsömn. Andra viktiga områden att beakta är att undvika lång nattfasta och 
säkerhetsställa god munhygien. 

Chefen och ledarskapets betydelse 
Särskilda boenden är en verksamhet som ställer stora krav på ledarskapet. Verksamheten 
omsätter betydande ekonomiska värden och bedrivs dygnet runt. Att leda verksamheten 
handlar både om att ge en god omvårdnad till personer som behöver omfattande vård och 
omsorg och att leda flera personalkategorier utifrån olika lagrum och kulturer. 
Verksamheten måste också kunna attrahera och behålla medarbetare samtidigt som man 
förnyar arbetssätt, inför välfärdsteknik och möter en ny generation av äldre med ökade 
krav på individualiserad hjälp.  

Ett närvarande och kompentent ledarskap är en nyckelfråga för att klara av 
omställningen. En utmaning är att natten präglas av självständigt arbete, ofta utan just 
närvarande ledarskap. Nattpersonal har av naturliga skäl inte möjlighet att träffa sin chef 
lika ofta som dagpersonalen.  

Kommunerna uppger att det finns ett behov av att planeringen och genomförandet av 
nattens arbete blir än mer transparent. Schemaläggning har stor betydelse för möjligheten 
att bemanna efter behov. Om detta ska kunna bli verklighet behöver nattpersonalens 
situation och schemaläggning belysas och adresseras.  
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Rekommendation 
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra 
nedanstående punkter. 

Koll på läget 
Socialtjänsten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov av omsorg 
och tillsyn på natten. Resultatet måste vägas samman med de förutsättningar som finns i 
förhållande till lokaler och teknik på respektive särskilt boende.  Ledningen behöver i 
större utsträckning ta reda på hur personalen bedriver arbetet under natten. Detta kan ske 
genom kontinuerlig dialog och möten med medarbetare.  

Planera utifrån individens behov 
Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg och tillsyn 
nattetid tillgodoses. Det är idag ovanligt att de individuella behoven finns 
uppmärksammade i genomförandeplaner eller att det finns enskilda överenskommelser 
hur den äldre vill ha sin omsorg och tillsyn på natten.  

En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller 
omsorgsinsatser och tillsyn. Planeringen dokumenteras i genomförandeplanen och 
behöver följas upp kontinuerligt. Av erfarenhet vet vi att äldres behov förändras både vad 
gäller sjukdomar och oro Vid planeringen bör särskilt uppmärksammas på vilket sätt 
välfärdsteknik kan användas för tillsyn och trygghet. 

När verksamheten utvecklat rutiner för att försäkra sig om en större kunskap kring de 
individuella behoven måste hänsyn också tas till att behovet skiftar över tid. Det kräver 
också arbetssätt med en flexibel bemanning och schemaläggning.  

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 
Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur individens 
behov ska kunna tillgodoses, och hur digitala lösningar kan vara en del av det. Digitala 
lösningar ska tillgodose den enskildes integritet, behov av trygghet och samtidigt 
möjliggöra att personal nyttjas på bästa sätt. 

Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur 
digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis omfatta 
områden som infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering 
och former för samverkan med andra kommuner. Strategin bör beslutas av 
kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla: 

• Politisk viljeinriktning 
• Värdegrunder och förhållningssätt för arbetet 
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• Handlingsplan med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen 
ska nås   

• Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen 
• Hur strategin förhåller sig till alternativa utförare  
• Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer och 

invånare ska etableras 

För att öka takten i införandet av nya arbetssätt i äldreomsorgen behöver strategin 
kompletteras med mer verksamhetsnära handlingsplaner som stöttar verksamheten i 
valet av bästa möjliga lösning i förhållande till arbetsmetoder, arbetsmiljö samt 
brukarnas förmågor och behov av medbestämmande, självständighet och trygghet. För 
att framgångsrikt kunna utveckla och införa nya arbetssätt behövs även 
kompetensutvecklande insatser för alla berörda medarbetare. Det behövs även för att 
användningen av digitala lösningar ska ligga i linje med tillsynsmyndigheternas krav 
samt för att det ska bli en fråga för kommunens högsta ledning att ta hänsyn till i 
kommande verksamhets- och budgetplanering. Rätt använd ger digitala lösningar 
möjligheter för att utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som det ökande behoven 
hos en åldrande befolkning bättre kan tillgodoses. 

Ledarskap 
Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med 
att identifiera och införa nya arbetssätt tillsammans med ökad teknikanvändning ska 
kunna genomföras. Det handlar då inte enbart om den närmaste chefen på äldreboendet 
utan även om att förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings- och 
kvalitetsarbetet.  

Kommunerna bör också säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning nattetid. En 
nyckelfråga är flexibilitet i bemanning för att kunna möta äldres behov som förändras 
över tid. Kommunledningen behöver stödja, medverka och följa utvecklingsarbetet då 
förväntat ökad teknikanvändning påverkar rutiner, organisering och arbetskultur. 
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Implementering 
SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av 
rekommendationen. Följande stödinsatser planeras: 

• Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel 
• Länsgemensamma dialoger 
• Workshops 
• Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer. 
• Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2017-04-05

 
2017/548-1.3.2.2

Mats Karlsson

Ekonomikontorets yttrande över uppföljningsrapport 
avseende intern kontroll 2016
Ärendenr 2017/548-1.3.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen för intern kontroll.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglemente för intern kontroll ska samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser bedriva intern kontroll. Det innebär dels att utöva kontroll på 
obligatoriska kontrollmoment om kommunstyrelsen tar fram sådana, dels 
efter egen riskbedömning utöva kontroll på egna kontrollmoment i 
kontrollplanen. 

För 2016 har kommunstyrelsen lagt ut tre obligatoriska kontroller. Samtliga 
nämnder har genomfört intern kontroll med obligatoriska och egna 
kontrollmoment. Bland bolagen har endast ett fåtal genomfört detsamma 
enligt kommunens system för intern kontroll. 

Beslutsunderlag
 Uppföljningsrapport 2016

Mats Karlsson
 

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Riskbedömning 
Riskvärdet tas fram som en produkt genom att skatta bedömd sannolikhet respektive 

bedömd konsekvens och sedan multiplicera värdena. Riskbedömningen ska göras med 

hjälp av följande generella modell: 
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Kommunkoncernens 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.  

 

Bedömning 

Samtliga nämnder har genomfört intern kontroll med obligatoriska och egna 

kontrollmoment. Bland bolagen har endast ett fåtal genomfört detsamma enligt 

kommunens system för intern kontroll.  

 

Kommunstyrelsens kontrollplan 2016 

Obligatoriska kontroller 2016: 

 

  Kontrollmoment 

 Säkerställ att gällande regelverk för informationssäkerhet tillämpas  

 Säkerställ att jämställdhetsanalyser görs utifrån könsuppdelad statistik  

 Försenade betalningar  

Kommunledningsförvaltningen 

 
  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 

Riktlinjer har skickats ut. 

Åtgärder: 

Frågan bör lyftas vid APT årligen. 

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 

En struktur är under framarbetande 

Åtgärder: 

Arbete och uppföljning sker fortlöpande. 

12 

 Säkerställa att det finns 
förattesterade 
beställningsunderlag till 
leverantörsfakturorna  

Resultat och noterade avvikelser: 

E-handel 15 % på årsbasis jämfört med 8 % 2015 

Åtgärder: 

Inköpssamordnaren har dialog med samtliga behöriga beställare för att 
förbättra processen. 

12 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 

Tendensen är att antalet försent betalda fakturor minskar för samtliga 
kontor. På helår 9 % jämfört med 13 % för 2015. 

Åtgärder: 

Uppföljning sker fortlöpande. 

12 
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Arbetsmarknadsförvaltningen 

 
  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Vårdplaner 
genomförandeplaner 
ensamkommande barn  

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontroll har gjorts av alla barn som under 
kontrolltidpunkten var placerad på något av 
arbetsmarknadsförvaltningens boenden. Av 197 barn hade 
172 barn genomförandeplaner 25 barn saknade helt 
genomförandeplaner. Det fanns klara skillnader mellan 
boendena. Det fanns boenden där alla placerade har en 
genomförandeplan och där dessa är uppdaterade under 
året och det fanns boenden där placerade saknade 
genomförandeplan, där den inte var komplett ifylld, eller 
där det var länge sedan dessa blivit uppdaterade. Av de 
172 placerade som har en handlingsplan är det 128 som har 
en genomförandeplan uppdaterad under 2016 enligt 
systemet. Handlingsplanerna har inte alltid fastställts i 
systemet vilket gör att det är svårt att bedöma hur 
uppdateringarna skett och när. Några gemensamma 
dokumenterad rutinbeskrivning för hur 
genomförandeplaner ska dokumenteras finns ej. Däremot 
har enskilda boenden dokumenterade rutiner. 

Åtgärder: 

Ta fram gemensam dokumenterad rutin för hur 
genomförande planer ska dokumenteras. 

Utbildningsinsatser i systemet bör ske så alla som ska 
dokumentera vet hur det ska utföras. 

Ytterligare kontroll bör ske under året för att fastställa om 
förbättringar skett 

  

12 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultatet ej tillräckligt. Rutinen fungerar ej enligt 
beskrivning. 

Förvaltningen har 2016-09-15 genomfört stickprov på 
huruvida medarbetarna har kännedom om Riktlinjer för 
informationssäkerhet. 40% hade kännedom vilket visar på 
brister i rutiner för att de anställda har kunskap och 
tillämpar gällande regelverk. 

  

Åtgärder: 

1. Genomgång av Riktlinjer för samtliga medarbetare på 
APT innan utgången av 2016. 

2. Alla avdelningschefer säkerställer sina rutiner för 
genomgång av riktlinjerna för nyanställda. 

  

12 

 Kontroll av rutiner kring 
avvikelsehantering på 
boendena för 
ensamkommande barn  

Ej tillräcklig. Undermålig rutin finns. Den är inte känd hos 
verksamheterna och följs därför inte. 

I november har ny rutin och arbetsinstruktion samt en 
processkarta för avvikelsehantering tagits fram. Dessa är 
fastställda 1 december av avdelningschef och 
kommunicerad och implementerad hos alla boenden under 
vecka 50. Den är även kommunicerad till IVO.  Dialog förs 
med Soc för att all personal ska få tillgång till att göra 
avvikelser i Treserva. Mall för avvikelser på vilken 
avvikelser ska göras tills behörigheten i Treserva är klar. 

Åtgärder: 

Ytterligare kontroller för att se att ny rutin och 
arbetsinstruktioner för avvikelsehantering följs. 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Kontroll av 
utvecklingsplaner för 
personer på 
arbetsmarknadsinriktade 
insatser  

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontroll genomförd och sammaställd. 94% av deltagarna 
har utvecklingsplaner och resterande beräknas få det 
under året. 

Rutinen fungerar tillfredställande. 

  

Åtgärder: 

Från 2017 får alla deltagare utvecklingsplaner per 
automatik genom registerprogrammet så rutinen 
automatiseras. 

9 

 Kontroll av individuella 
studieplaner på 
vuxenutbildningen  

Resultat och noterade avvikelser: 

Dokumenterade rutin för individuella studieplaner finns. 
Vid kontroll har alla elever i dagsläget en individuell 
studieplan om än en del i sin enklaste form.  Antagna 
elever har den via sin webbansökan. Nu har även alla 
elever inom särskild utbildning för vuxna också 
studieplaner som läraren och eleven arbetar aktivt med. 
Elever som söker en sammanhållen yrkesutbildning har 
från början en studieplan för detta. Inom steg 1 på 
utbildning i svenska för invandrare görs kartläggning av 
elevernas studiebakgrund, mål osv med hjälp av tolk. 
Studie- och yrkesvägledare deltar i kartläggning och gör 
utifrån det underlag som tas fram en studieplan. 

Eftersom antagning sker kontinuerligt och det kommer nya 
elever hela tiden, som behöver en studieplan, Har inte vid 
varje enskilt mättillfälle alla haft en individuell studieplan 
enligt mall, men verksamheten har rutiner för arbetet med 
framtagande av studieplan.  Resultatet av kontrollen är bra 
rutinerna verkar fungera. 

  

  

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser görs 
utifrån könsuppdelad 
statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 

Samtliga avdelningar för könsuppdelad statistik över de 
individer som tar del av utbudet. 

De områden som analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv 
2016 är: 

* kvinnor respektive mäns avbrott från kurser på 
Vuxenutbildningen totalt samt fördelning av 
avbrottsorsaker. 

*Andel kvinnor och män som får ta del av 
matchningsinsatser på Projekt- och 
utvecklingsavdelningen 

* Adresserar mottagningssekreterarna och 
flyktingsekreterarna främst kvinnor eller män eller båda 
vid möten inom flyktingmottagningen. 

*Vänder klienter på boenden för ensamkommande barn sig 
främst till manliga eller kvinnliga handledare kring 
frågorna som rör främst vård, skola och aktiviteter. 

* Fördelning kvinnor/män på de som har eller får 
subventionerade anställningar inom respektive åtgärd. 

* Hur ser fördelningen ut på våra verksamheter utifrån 
kön. 

Inga avvikelser kring könsuppdelad statistik. Rutinen 
fungerar. 

Åtgärder: 

Åtgärder utifrån vad som framkommit är fördjupad analys 
för att säkerställa rutiner för jämställd service inom valda 
områden som ett kontrollmoment i internkontrollplan 

12 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

2017, samt ev. aktiviteter i styrkort för 2017. 

För arbetsmarknadsavdelningen görs ett nyckeltal samt en 
aktivitet 2017 i Styrkort som avser att utjämna 
könsfördelningen på de olika verksamheterna 

 Försenade betalningar  Försenade betalningar har under perioden minskat till 7 % 
av antalet fakturor i jämförelse med föregående år då 
försenade betalningar var 14 %. Däremot har försenat 
belopp av antalet fakturor ökat från 14 % av 
fakturabeloppen till 19 % av fakturabeloppet. 
Förvaltningen har infört rutiner för fakturacentralen som 
innebär att varje vecka kontrolleras vem som har förfallna 
fakturor och särskilda påminnelser skickas ut. Rutinerna 
fungerar tillfredställande. Särskild 
fakturakontrollantutbildning och rutiner som gör att 
fakturakontrollant med kort varsel kan få en utbildning har 
införts.. 

Åtgärder: Fortsatta kontroller för att få ner andelen 
förfallna fakturor ytterligare. 

12 

 Kontrollera rutiner kring 
återsökningar av bidrag från 
Migrationsverket.  

Resultat och noterade avvikelser: 

Rutiner finns för återsökningar av bidrag från 
Migrationsverket. Rutinerna är dock anpassade för 
situationen då anvisade personer från Migrationsverket 
placeras på en ledig plats i ett av förvaltningens boenden. 
Inga rutiner finns mellan socialförvaltningen och 
arbetsmarknadsförvaltningen för situationen där personer 
på brist av plats först placeras utanför kommunen i annat 
HVB hem eller familjehem för att sedan placeras i eget 
boende i kommunen. Ny ersättningsförordning införs from 
1/7 

Den komplicerade situationen med asylsökande som haft 
olika placeringar och mängden av personen som ska 
återsökas för har gjort att förvaltningen tidsmässigt ligger 
efter med återsökningarna. 

Åtgärder: 

Kommunövergripande anvisningar om återsökningar av 
medel från Migrationsverket bör tas fram inför den nya 
ersättningsförordningen.. Förvaltningen bör uppdatera 
rutinerna för återsökning samt avstämma dessa med 
socialförvaltningen. Återsökningarna bör prioriteras för att 
komma i fatt tidsplanen. 
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Räddningstjänsten 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 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.  

Resultat och noterade avvikelser: Kontrollen visar att 
anspänningstiderna 2016 har förbättrats och ligger 
överlag på godkänd nivå. Vissa fördröjningar har 
skett men har förklarande orsaker. 

Åtgärder: Redovisning av kontrollen för 
styrkeledarna kommer att ske och uppföljningen 
kommer att fortsätta under 2017. 

12 

 Kontroll av tillgängligheten hos 
handläggarna inom 
samhällsskyddsavdelningen.  

Resultat och noterade avvikelser: Schemaplaneringen 
medger fortsatt en tillgänglighet på ca 95 % till 
förebyggandekunnig tjänsteman, antingen fysiskt eller 
per telefon för helåret. Telefonstatistiken för 
räddningstjänstens kundtjänst för 2016 uppgår till 
95 % besvarade samtal inom 5 minuter. 
Semesterschemaplanering under jul- och 
nyårshelgerna medgav 100 % tillgänglighet på 
tjänsteman. 

Åtgärder: Ingen ytterligare åtgärd. 

9 

 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.  

Resultat och noterade avvikelser: Vid 
insatsutvärdering av brand i byggnad noteras att 
dokumentationen i vissa fall inte är utförd enligt de 
krav som ställs i Lagen om skydd mot olyckor. 
Kontrollen visar att förbättringar har skett succesivt 
under året. 

Åtgärder: Påminnelse till berörda befäl att 
dokumentera på ett acceptabelt sätt har genomförts 
under hösten. 

9 

 Säkerställ att gällande regelverk 
för informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: Under året har 
medarbetarna genomfört en utbildning på intranätet, 
DISA, som handlar om informationssäkerhet. 

Åtgärder: Utbildningen i DISA fortsätter under 2017 
för de som inte har genomfört utbildningen under 
2016. 

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser görs 
utifrån könsuppdelad statistik  

Resultat och noterade avvikelser: Utbildningar på 
räddningstjänstens utbildningscentrum har följts upp 
under året och 2 619 personer har deltagit i 
utbildningar varav 35 % var kvinnor. 
Brandinformation till årskurs åtta har skett vid 23 
tillfällen innebärande 456 elever varav 48 % var 
kvinnor. 
Brandinformation om bostäder har getts till 
föreningar. På dessa har det varit 890 deltagare varav 
51 % kvinnor. 
Under våren har 853 elever i årskurs två sett 
föreställningen "Elden är lös" på brandstationen. Av 
dessa elever är ca 50 % flickor. 

12 

 Kontrollera att 
handläggningstiden för tillstånd 
inte överstiger tre månader.  

Resultat och noterade avvikelser: Räddningstjänsten 
har per den 28 december 2016, 35 pågående 
tillståndsansökningar. I 28 av dessa fall har 
handläggningstiden tagit mer än 3 månader i anspråk 
från det att ansökan registrerades. I samtliga av dessa 
fall har kompletteringskrav på ansökan ställts utan att 
den sökande har kompletterat ärendet (Kravet på 
handläggning inom 3 månader enligt 
förvaltningslagen utgår från tidpunkten då ansökan är 
komplett, och då krav på komplettering ställts anses 
dessa handlingar alltså inte vara kompletta). 

Åtgärder: Att vid krav på komplettering vara tydlig 
med att ansökan avslås om inte komplettering 

16 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

genomförts innan beslutad deadline. 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: Under 2016 är 5 % 
av räddningstjänsten fakturor ej betalda inom rätt tid 
(antal fakturor), föregående år uppgick detta värde till 
8 %. Detta motsvarar 3 % av fakturabeloppen för 2016 
och 7 % av fakturabeloppen för 2015. 

12 

 

Barn- och utbildningsnämnden 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvär
de 

 Anmälan och 
utredning 
gällande 
kränkande 
behandling  

Alla enheter har nu planer mot diskriminering och kränkande behandling. 
Huvudmannens plan mot diskriminering och kränkande behandling och för 
likabehandling är under framtagande men inte färdigställd. 

Det slutliga digitala systemet för anmälan och utredning av kränkningar är under 
framtagagande men under tiden innan dess finns en godtagbart fungerande rutin för 
anmälan och utredning. 

  

16 

 Färre elever som 
röker, dricker 
alkohol eller 
använder 
narkotika  

Grundskola f-6 

I åk f-6 pågår ständigt arbete med dessa frågor i undervisningen t ex inom NO. I övrigt 
är det förebyggande och främjande insatser det som görs. Varje skola följer upp 
elevhälsosamtal utifrån skolsköterskornas intervjuer. Resultat acceptabel. 

Grundskola 7-9 

Statistiken finns könsuppdelat och visar att det är fler flickor som röker, använder 
alkohol och narkotika men fler pojkar som snusar. 

• Andel rökare - kraftig minskning från 21 %, 2007 till 10 %, 2015 

• Andel snusare - kraftig minskning från 17 %, 2007 till 7 %, 2015 

• Andel ”alkoholkonsumenter” - kraftig minskning från 59 %, 2007 till 31 %, 
2015 

• Andel som har använt narkotika - minskning från 7 %, 2007 till 5 %, 2015 

Den positiva trend med andelen elever som inte röker och inte dricker alkohol fortsätter 
att öka. Nu minskar också andelen elever som prövat narkotika. 

Rektorer beskriver många pågående aktiviteter som bidrar till att förebygga 
användandet, främja en hälsosam livsstil och stärka lärandet. Det lokala 
elevhälsoteamet, under ledning av rektor, har, med sina olika kompetenser (kurator, 
skolsköterska, specialpedagog, speciallärare), utifrån lokalkännedom och närhet till 
elever, goda förutsättningar att arbeta främjande och förebyggande med dessa frågor. 

Gymnasiet 

Hälsosamtalen som genomförs i gymnasiet åk 1 visar tydligt på att både rökning, 
snusning och alkoholkonsumtion och användning av narkotika minskat, vid en 
jämförelse läsåret 2014-2015 och 2015 – 2016. Detta gäller både pojkar och flickor. Luleå 
har också bättre siffror jämfört med länet som helhet – med två undantag; 
hälsosamtalen 2015-2016 visade att flickor som dricker alkohol minst en gång i 
månaden är något högre i Luleå än genomsnitt i länet, och fler pojkar i Luleå hade testat 
narkotika jämfört med genomsnittet i länet. 

I februari kommer resultatet av länsstyrelsens cannabisundersökning, som hösten 2016 
genomfördes för tredje gången (undersökningen har genomförts 2012, 2014 och 2016). 
Det är en omfattande undersökning som genomförs i alla tre årskurser på gymnasiet. 

  

16 

 Registrering och 
uppföljning av 
elevers 
närvaro/frånvaro  

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontrollmomentet ”Registrering och uppföljning av elevers närvaro/frånvaro” ska 
kontrolleras med stickprov tre ggr per år. Stickprovet utgår ifrån kontroll av 
registrering närvaro/frånvaro från lärplattformen edWise. Den sista kontrollen gjordes 
för vecka 50. 

När Barn-och utbildningsnämnden tog beslut om att införa en lärplattform, fastställdes 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvär
de 

också att elevers närvaro/frånvaro och all elevdokumentationen skulle föras i 
lärplattformen. En förutsättning för att närvaro/frånvaro ska kunna registreras är att 
det finns ett korrekt schema kopplat till varje elev. 

Över året har resultatet av kontrollmomentet varierat men trenden visar på en ökning 
av andelen personal som registrerar elevers närvaro/frånvaro i edWise från 44 % v 15 
till mer än hälften (59 %) v 50. Fortfarande är andelen ej tillräcklig. Se diagram. 

Stickproven visar svårigheten för rektor att ha kontroll på elevers garanterade 
undervisningstid. Om t.ex. en skola blir anmäld till Skolverket kräver Skolverket i vissa 
fall ut närvaro/frånvarostatistik 1-3 år tillbaka. Det är viktigt att mentorn/pedagoger 
vid lektionens start registrerar närvaro/frånvaro för eleverna, då vårdnadshavarna 
direkt ska få information om eleven ej kommit till skolan. När mentorn/pedagogen 
registrerar ogiltig frånvaro på en elev får vårdnadshavarna ett meddelande från 
systemet i form av sms eller e-post med information om att eleven ej är på lektion i 
skolan. 

För någon skola finns ej registrerade scheman, vilket medför att man inte kan ta ut 
någon närvaro/frånvarostatistik alls. Ett bekymmer i gymnasieskolan är att de inte i 
nuläget kan använda frånvarorapportering för elever inom gymnasiets 
introduktionsprogram – systemet klarar inte den schemastruktur som 
introduktionsprogrammen har. Studieadministrationen arbetar med ett projekt för att 
komma tillrätta med detta. 

Eventuella orsaker till att man ej registrerat: 

• Registreringen kan ha gjorts fel. Vårdnadshavarna/mentorn/pedagogen 
anmäler elevens frånvaro i edWise i funktionen anmäld frånvaro. 

För att anmälan ska registreras in i databasen måste mentorn/pedagogen aktivt gå in 
och registrera den anmäldas närvaro/frånvaro. 

• En vikarie som undervisat för en pedagog som varit borta kan ej gå in och 
registrera närvaro/frånvaro. Viktigt att vikarien får veta skolans rutiner hur 
den ska hantera närvaro/frånvaro rapporteringen. 

• Schema finns men de följs inte, pedagogerna gör egna scheman som inte 
registreras in. 

• När det gäller särskolan finns de schema med det kan vara svårt för eleverna 
att följa dessa scheman vilket också innebär att de är problem för 
pedagogerna att registrera närvaro/frånvaro på lektioner. 

• För Flerspråkcentrums och modersmålslärarnas räkning råder problem med 
att bli inlagda i schema och att kunna registrera frånvaro/närvaro i edWise 
för aktuella elever och lektioner. Det dröjer långt in på terminen och leder till 
att frånvaro/närvaro inte går att lägga in korrekt om alls. Problemet är 
påtalat och ligger delvis i att Flerspråkscentrum är sena med att återkoppla 
till skolorna vilka elever som ska ha modersmål, skolorna blir därmed sena 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvär
de 

med att lägga in modersmål som schemapositioner och därefter blir man sen 
med att få in lektionen i edWise för läraren. Eftersom de idag finns 45 
modersmålslärare och väldigt få av dem kan rapportera korrekt under delar 
av terminen så ligger en del av de låga resultaten i detta. 

Förslag på åtgärder: 

• Rektor ansvarar för att de finns scheman i edWise som följs och registreras in 
i tid till systemen. 

• Rektorn måste ställa krav på personalen att de ska registrera 
närvaro/frånvaro i edWise och göra egna stickkontroller. 

• På de skolor där rektorn är aktiv i edWise och ställer krav på att personalen 
registrerar närvaro/frånvaro är rapporteringen bra. 

• Det underlättar om alla pedagoger har en egen dator eller att det finns en 
dator i varje klassrum, allt för att underlätta närvaro/frånvaroregistreringen. 

• I gymnasiet pågår ett arbete med tydligt fokus på att minska frånvaron. 
Rektor har där ansvar för att se till att rapporteringen fungerar i alla led. 

 Säkerställ att 
gällande regelverk 
för 
informationssäker
het tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 

Ej tillräcklig, dokumenterad rutinbeskrivning finns ej. 

Kontrollmomentet är lagt ifrån Kommunstyrelsen som ett kontrollmoment hos alla 
förvaltningar. Det finns IT-riktlinjer för informationssäkerhet vilka är styrande och 
vägledande för medarbetarna. Vid nyanställning informeras medarbetarna om gällande 
riktlinjer. Ingen uppföljning av hur riktlinjerna följs görs enskilt av förvaltningen. 
Säkerhetskontroller vid införande av nya system genomförs. 

Åtgärder: 

Hur tillämpningen av att gällande regelverk för informationssäkerhet säkerställs 
behöver tas fram gemensamt för kommunen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har önskemål om att rutin för detta kontrollmoment 
tas fram gemensamt för kommunen. 

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanal
yser görs utifrån 
könsuppdelad 
statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 

Förskola har könsuppdelad statistik. Däremot görs inte analyser av statistiken. 

Grundskola F-6 skriver följande: Resultat ej tillräcklig. Könsuppdelad statistik finns när 
det gäller elevers resultat i nationella ämnesprov samt betyg. Det finns också när det 
gäller elevenkät i åk 3 och åk 5, samt elevhälsosamtal. En fundering är elevenkät där 
elev kan ange kön utifrån flicka, pojke eller annat. Statistik för detta kommer att ge 
utfall då vi nu ser att så tidigt som i åk 3 finns elever som väljer alternativet annat. 
Åtgärd 
Lyfts som punkt i grundskolans ledningsgrupp. 

Grundskola 7-9 har könsuppdelad statistik och gör vissa analyser utifrån kön på 
betygsresultat och enkätresultat. 

Gymnasieskolan skriver följande: Individbaserad statistik är könsuppdelad. Däremot 
har vi inte systematiskt analyserat statistiken ur ett jämställdhetsperspektiv. Det görs en 
del jämställdhetsfrämjande insatser i vår verksamhet - för att t ex motverka stereotypa 
utbildningsval etcetera, men ett samlat grepp kring jämställdhetsanalys saknas. Vi har 
tydligt skrivit fram i uppdraget att arbeta aktivt med CEMR-artiklarna 6, 9, 13 och 16 i 
gymnasiets styrkort för 2017. 

Personalenheten skriver följande: Utifrån ett medarbetarperspektiv så bevakas 
internkontrollmomentet om jämställdhet naturligt under årets processer. Kön finns med 
som en naturlig parameter i personalstatistiken i uppföljningsarbetet och i 
löneöversynsprocessen. I det dagliga HR-arbetet finns också jämställdhet med som en 
naturlig del genom att förebygga diskriminering i bland annat i rekryteringsarbete, i 
rehabilitering och arbetsmiljö. 

Könsuppdelad statistik i de förvaltningsövergripande redovisningarna såsom 
kunskapsresultat, enkätresultat, kränkningar, skolinspektionsanmälningar, hälsosamtal 
och frånvaro. Analysen ej tillräcklig utifrån vad CEMR-artiklarna föreskriver. 

Behov av ökad förståelse av artiklarna och omhändertagande i styrkorten. 

12 

 Köptrohet  Resultat och noterade avvikelser 

Köptroheten mot kommunens ramavtal mätt i antal fakturor uppgår till 88 % för året. 
Köp mot ramavtal har från 2015 ökat med 1% vilket motsvarar 4 mkr. Köptrohet för 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvär
de 

Luleå kommun uppgår för samma period under 2016 till 84 % 

När det gäller antalet e-rekvisitioner ser vi att köp med e-rekvisition har minskat med 
närmare 2 % vilket stöder en ökad avtalstrohet. Vi kan se samma trend för Luleå 
kommuns genomsnitt. 

E-handeln har ökat under 2016 med ca 3% i jämförelse med 2015 och därmed fortsätter 
den goda trenden. 

Åtgärder 

I syfte att förbättra måluppfyllelsen har externa konsulter anlitats. Som ett resultat av 
deras arbete har under höstterminen en decentraliserad inköpsprocess provats på ett 
antal utvalda enheter. En fortsatt decentralisering planeras om utvärderingen av 
försöket ger goda resultat. Utvärdering sker i januari 2017. Som ett led i att öka 
måluppfyllelsen arbetar Barn-och utbildningsnämnden med att skapa en kontinuerlig 
dialog med Inköpsenheten på kommunledningsförvaltningen i syfte med att 
tillsammans arbeta för att förbättra ramavtalen för Barn-och utbildningsförvaltningen. 

 Försenade 
betalningar  

Resultat och noterade avvikelser 

För 2016 har andel fakturor som betalas i tid ökat till 92% i jämförelse med föregående 
år då 89% av fakturorna betalades i tid. Detta motsvarar 5 901 fakturor. 

Alla verksamheter inom Barn-och utbildningsnämnden förutom elevhälsan och 
flerspråkcentrum visar resultatförbättring. Framförallt förskolan, särskolan och 
gymnasiet har förbättrat sina resultat i jämförelse med samma tidsperiod 2015. 

Åtgärder 

Ett tätare och mer oregelbundet flöde av inkommande fakturor innebär att 
beslutsattestanter oftare måste kontrollera sina fakturor än tidigare. Den förbättring vi 
noterar kan vara ett resultat av de rutiner som hitintills införts för att omhänderta 
konsekvenserna av försent betalda fakturor. En förbättring kan ske när det gäller 
fakturakontrollanter och beslutsattestanters frånvaro, att dessa anger en behörig 
ersättare, en rutin vi arbetar med att ytterligare implementera i förvaltningen under 
kommande år. 

12 

 

Fritidsnämnden 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Dokumentation av egna 
anläggningar  

Resultat och noterade avvikelser: 

Samtliga av fritidsförvaltningens anläggningar finns upplagda 
i systemet DeDU. 

Informationen är uppdaterad men kommer att bli mer 
detaljerad när vi får igång nytt boknings- och bidragssystem. 

Åtgärder: 

Grundlig genomgång av informationen om våra anläggningar 
i och med övergång till ett nytt boknings- och bidragssystem. 

9 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 

Det är ett fåtal medarbetare som inte lämnat in diplom för 
genomgången utbildning. Dessa är till stor del vikarier och 
nyanställda. Inga kända avvikelser finns gällande 
informationssäkerhet. 

Åtgärder: 

Under året har regelverket för informationssäkerhet 
presenterats av kommunikatören på APT:er. Inga andra 
åtgärder planeras. 

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 

All statistik som tas fram i dagsläget är könsuppdelad där så är 
möjligt. Statistiken presenteras alltid med ett könsperspektiv. 
Under årets sista månad har enklare jämställdhetsanalyser 
gjorts i handläggning av ärenden. 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

Alla tillsvidareanställda på förvaltningen har genomgått 
utbildning i jämställdhet. Ledningsgruppen har fått utbildning 
i att göra jämställdhetsanalyser. 

Åtgärder: 

Jämställdhetsanalyser ska utvecklas och förbättras avseende 
ärenden under 2017. Föreningar ska redovisa träningstider för 
olika lag i och med att det nya boknings- och bidragssystemet 
går i skarp drift. 

 Registervård  Resultat och noterade avvikelser: 

Verksamhetsstöd har identifierat de mest väsentliga registerna 
och bedömt risker för rutiner för uppdatering etc. De största 
riskerna finns inom avtal, anläggningsinformation och 
inventarier/verksamhetsutrustning. 

På anläggningssidan har viss registervård genomförts men 
avdelningen avvaktar införandet av ett nytt bokningssystem 
då migrering innebär att anläggningsregistret ska uppdateras. 

Åtgärder: 

Städning av register kommer att ske vid införandet av ett nytt 
boknings- och bidragssystem. 

9 

 Timanställningar  Resultat och noterade avvikelser: 

Djupintervjuer är genomförda med timavlönade medarbetare 
inom fritidsförvaltningen. Utifrån intervjuerna har två 
checklistor tagits fram, en för nya intermittenta medarbetare 
och en för chefer. Fokus är på rekrytering, introduktion, 
anställningsinformation, arbetsmiljö, information, 
tidsredovisning mm. Arbetet har även medfört att rutinerna 
för tidrapportering och schemaläggning ses över. 

Åtgärder: 

Utifrån inkomna synpunkter ska fritidsförvaltningen ta fram 
en välkomstguide för timavlönade. 

12 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 

Andelen försenade betalningar visar en förbättring från 
föregående år. 2016 var andelen 6 %, vilket motsvarar 384 av 
6344 fakturor. Försenat belopp motsvarar ca 6 % av totalt 
belopp. Motsvarande värden 2015: 7 % respektive 9 %. 

Åtgärder: 

Vi jobbar ständigt med förbättra rutinerna vid betalningar 
vilket visar resultat. 
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Kulturnämnden 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Säkerställa att roller och 
ansvar är tydliga 
gällande drift av 
förvaltningens 
"information" på externa 
webben www.lulea.se  

Resultat och noterade avvikelser: finns det ingen tydlig 
ansvarsfördelning gällande "vår information" på lulea.se. 
Förvaltningen har ingen webbsideansvarig vilket göra att 
verksamheterna gör sitt bästa för att uppdatera informationen. 
Många verksamheter signalerar att det INTE syns på hemsidan 
och stickprov visar på att det tyvärr finns brister i 
informationen. 

Åtgärder: Förvaltningen har rekryterat en kommunikatör som 
börjar i jan 2017. Att jobba med den externa webben är en 
prioriterad uppgift, liksom den interna kommunikationen 
inom förvaltningen och på intranätet. I framtiden kommer 
således detta område att förbättras. 

12 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: Ett urval av medarbetare 
inom kulturförvaltningen har fått frågan om de känner till 
Luleå kommuns IT-policy och Riktlinjer för IT användning och 
om man nyligen läst policydokumenten. 

Utifrån urvalet visar kontrollen att ungefär hälften har 
kunskap om riktlinjerna kring kommunens 
informationssäkerhet. 

Åtgärder: Lägga in detta som en rutin vid nyanställningar och 
inloggningar. Skicka ut till verksamheternas APT att detta är 
en viktig och aktuell fråga 

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 

Under året har biblioteksavdelningen mätt könsstatistik på: 

• Två lättlästa caféer i Råneå, Första tillfället: fem 
kvinnor - inga män. Andra tillfället: sju kvinnor och 
två män 

• Bokfrukost i Gammelstad: första tillfället tio kvinnor 
och en man, andra tillfället 11 kvinnor och en man. 

• Boksamtal: Åtta kvinnor och tre män 

• Spökkväll i Gammelstad: 17 kvinnor och tre män 

• Bokcafé på Vingen 28 kvinnor och fem män 

• Läslovstävling: 47 kvinnor, 21 män (5 okänt) 

• Konstutställare på stadsbiblioteket: 5 män och 5 
kvinnor, samt en konstgrupp, Leksands 
bokbinderiutbildning. 

Majoriteten av besökarna, på de aktiviteter där mätning gjort, 
är kvinnor. Biblioteket har även genomfört 50 observationer 
fördelade på flera biblioteksenheter. Vid observationerna har 
biblioteket utgått ifrån kön och en grov åldersindelning och 
noterat vad besökaren gör när de kommer till biblioteket. 
Sammanställningen av resultatet är gjort. Resultatet har givit 
biblioteksledning ökade kunskaper som ska användas i den 
fortsatta utvecklingen av verksamhetens innehåll och våra 
fysiska ytor. En del av resultatet har tagits med som aktiviteter 
i verksamhetsplanen för 2017 och har både ett personal och 
medborgarperspektiv. En djupare analys och diskussion om 
och vilka fortsatta förändringar som kommer att genomföras 
utifrån resultatet har påbörjats, men kommer fortsätta under 
2017. Nya observationer kommer att genomföras under 2017. 

Konsthallen har under flera år samlat in statistisk på 
utställande konstnärer och analyserat dessa ur ett 
genusperspektiv. Fördelningen är mycket jämn. Publiken har 
inte delats in gällande kön tidigare, men stickprovskontroller 
görs under året. Vid mätta tillfällen var publikens fördelning 
mycket jämn gällande genus, vid det första tillfället, vid det 
andra var det lite mer obalanserat med fler kvinnor i publiken. 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

I samband med arbetet kring framtagandet av en kulturplan 
pågår ett arbete med att analysera bidragsgivningen tre år 
tillbaka i tiden. Ett av områdena som ska belysas är 
bidragsgivningen utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Stickprov har genomförts under Lillan-verksamhetens 
arrangemang: Musik i Stadsparken, där fördelningen bland 
besökarna var 50/50. 

Jämställda arrangemang utgör en prioritering vid beslut om 
bidragsgivning. Ansökningsblanketten behöver dock 
förbättras där det tydligt framgår hur arrangemanget ser ut i 
jämställdhetsperspektiv. 

Konsert och kongress har utifrån ett jämställdhetsperspektiv 
granskat Kulturens utbud. Granskningen gjordes utifrån de 
artister och grupper som kulturens hus själva bokar och 
arrangerar. Efter att ha granskat samtliga interna arrangemang 
som varit på Kulturens hus sedan starten 2007, märks tydligt 
att de manliga akterna har övertaget. Alla år, utom 2012 har 
det bokats fler frontmän än frontkvinnor. 2007, 2010, 2011 och 
2015 skiljer sig antalet manliga akter mot kvinnliga akter med 
5 eller fler. Störst skillnad var under 2010 och 2011 då de 
manliga arrangemangen översteg de kvinnliga med 15 st. 

Hägnan/Visitor Centre har planerad in en jämställdhets 
utbildning tillsammans med biblioteket under 2017. Under året 
har 127 kvinnor och 99 män stått på scenen. 

Jämställda arrangemang utgör en prioritering vid beslut om 
bidragsgivning. Ansökningsblanketten behöver dock 
förbättras där det tydligt framgår hur arrangemanget ser ut i 
jämställdhetsperspektiv. 

Åtgärder: 

Beakta analysresultatet vid den årliga 
verksamhetsplaneringen. Ansökningsblanketten gällande 
bidrag till kulturarrangemang behöver dock förbättras där det 
tydligs ska framgå hur arrangemanget ser ut ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 

  

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 
Försenade betalningar i förhållande till totalt betalda fakturor i 
belopp uppgår till 11 %. Föregående år uppgick andelen till 
12 %. 

I analysen framgår att flera fakturor var attesterade i god tid 
men blev ändå försenade i fyra dagar eller mer. Orsaken till 
det är beroende på när betalningsfiler skickas från kommunen. 

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. 

Många fakturor har attesterats på förfallodag med påföljd att 
de blir några dagar försenade. Slutsatsen är att förvaltningen 
alltid kommer att ha en andel av fakturorna som blir försent 
betalda. I övrigt måste andelen betalningar som inte har någon 
särskild orsak till förseningen minska. 

Åtgärder: Orsaken att fakturor som var attesterade i god tid 
men som ändå blev försenade identifierades föregående år och 
denna del har minskat. En teknisk åtgärd har nyligen förts in 
som meddelar attestanter sista dag att attestera för att fakturan 
ska hinna betalas i tid. 

12 

 Säkra rutiner att 
verksamhetens intäkter 

Resultat och noterade avvikelser: 
Kartläggning av hur samtliga intäkter redovisas inom 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

redovisas i 
ekonomisystemet  

kulturförvaltningen har skett under året. Kartläggningen har 
visat att större delen av intäktsredovisningen sker med låg risk 
att brister eller fel i redovisningen kan uppstå. Det gäller de 
områden där det finns elektroniska underlag från 
bokningssystem mm. Avstämningar sker också mot beräkning 
av hur mycket intäkter som förväntats ha inkommit från 
arrangemang mm. Ytterligare kontroller är att dubbelkoll av 
intäktsredovisningar sker för att säkra intäkterna. 

Det finns ett par områden där risken är förhöjd avseende 
säkring av intäkter. Det är vid ett par arrangemang som 
genomförs årligen och där det är svårt att ordna annat än 
kassaredovisning och manuell hantering. 

Åtgärder: 

Några åtgärder under året där risken är högre har varit att 
införa förbokning av biljetter via bokningssystem samt 
möjlighet till swish-betalning. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Bra och rättsäkra rutiner  Resultat och noterade avvikelser: 

Vi har inte tagit fram de rutiner som vi hade planerat för 2016. 
Vi fortsätter med ständiga förbättringar av våra rutiner. De 
nya rutinerna kommer att publiceras på intranätet så att alla 
kan läsa dem där. 

Åtgärder: 

Fortsätta att ta fram och publicera rutiner som behövs för att 
rättssäkra arbetet i förvaltningen. 

16 

 Enhetlig registrering  Resultat och noterade avvikelser: 

Godtagbara resultat med små avvikelser. 

Åtgärder: 

Vi fortsätter med att granska och rätta till eventuella olikheter i 
registreringen. 

9 

 Uppdaterad hemsida för 
information till 
medborgare och kunder  

Resultat och noterade avvikelser: 

Vi har ännu inte kunnat uppdatera vår hemsida på det sätt vi 
hade planerat på grund av resursbrist. 

Åtgärder: 

Prioriterat område för 2017. 

9 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 

Godtagbara resultat med vissa avvikelser. Vi informerar vid 
nyrekrytering och utbildningen DISA för informationssäkerhet 
finns med i introduktionsplanen. 

Åtgärder: 

Följa upp så att detta följs. Tagit upp ämnet på ett 
förvaltningsmöte augusti. 

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 

Inte genomfört under 2016. 

Åtgärder: 

Ledningsgruppen och nämnden har genomfört utbildning i 
november och insatser är planerade för förvaltningen under 
2017. 

12 

 Säkerställa att 
förvaltningen har en bra 

Resultat och noterade avvikelser: 

Två enkäter har genomförts under 2016. Den första 

9 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

arbetsmiljö  sammanställningen gjordes i september. Resultatet av den 
första enkäten visade på brister i arbetsmiljön och att vi 
behöver: 

- Bättre stöd från chefer när det gäller att gripa in när 
arbetsbelastningen blir för hög, att tydliggöra gränser för 
innehåll och omfattning av arbetsuppgifter samt bli bättre på 
information och feedback 

- Bli bättre på att ta tag i konflikter och diskutera 
samarbetssvårigheter 

- Öka lyhördheten för förslag till förbättringar och öka 
delaktigheten 

- Kunna lägga undan arbetet på ledig tid 

- Åtgärda störande ljud 

- Öka tryggheten i anställningar (färre tidsbegränsade 
anställningar) 

Åtgärder: 

Förvaltningen har vidtagit en del åtgärder under 2016 men 
kommer att vidta fler under 2017 utifrån resultaten av de båda 
enkäterna. Resultatet från den senaste enkäten kommer att 
redovisas i början av 2017 av Kommunhälsan. 

Åtgärder som har vidtagits under 2016 för att förbättra 
arbetsmiljön i förvaltningen: 

- Arbetslagsutveckling i ledning och verksamhetsstöd 

- Årsplanering för att underlätta kommunikation 

- Kick Off med Visionsarbete och skärgårdsresa. 

- Stödjande samtal med coach för cheferna 

- Utbildning i hur vi kan bemöta rättshaveristsikt beteende 

En handlingsplan utifrån resultaten av enkäterna kommer att 
upprättas i samverkan med Kommunhälsan i början av 2017. 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 

Vi har 8 % försenade betalningar under 2016. Detta är ett bättre 
resultat än förra året då vi hade 13 %. Vi har lite bekymmer 
med fakturor som inte hamnar på rätt ställe på en gång och 
därmed kan vara försenade redan när de kommer till vår 
förvaltning. 

Åtgärder: 

Se över egna rutiner för fakturahantering för att se om det går 
att organisera på annat sätt. 

12 
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Socialnämnden 

 
  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Andel ungdomar som 
använder tobak, droger 
eller alkohol  

Resultat och noterade avvikelser: 

Andel rökare 2015 uppgår till 10% (åk.9) och 20% (år 2 
gymn). Vilket är en kraftig/stark minskning jämfört mot 
2007 

Andel snusare 2015 uppgår till 7% (åk9) och 14% (år 2 
gymn). Vilket är en kraftig/stark minskning jämfört mot 
2007 

Andel alkoholkonsumenter 2015 uppgår till 31% (åk 9) och 
73% (år 2 gymn). Vilket är en kraftig/stark minskning 
jämfört mot 2007 

Andel som har druckit sex gånger eller fler i åk 9 har ökat 
kraftigt från 28% (2007) till 57% (2015). På gymnasiet har 
andelen intensivkonsumenter av alkohol minskat från 36% 
(2007) till 34% (2015). 

Andel som har använt narkotika 2015 uppgår till 5% (åk 9) 
och 7% (år 2 gymn). Vilket är en minskning/kraftig 
minskning jämfört mot 2017 

Åtgärder: 

Luleå kommun arbetar för att alla barn och undomar under 
18 år ska ha en alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksfri 
uppväxt. Ingen under 18 år ska använda alkohol, narkotika, 
dopingmedel eller tobak. För att följa utvecklingen och 
utvärdera det egna arbetet behövs kontinuerliga mätningar 
av elevernas vanor inom området. Det är viktigt för att veta 
om arbeter är på rätt väg och för att få kunskap om vilka 
områden som behöver förbättras. 

16 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 

Ett större arbete kring informationssäkerhet i 
verksamhetssytemet Treserva är gjord under året.Vid 
nyanställning informeras alla medarbetarna om gällande 
riktlinjer kring informationssäkerhet. Socialförvaltningen 
har tillsammans med IT-kontoret även arbetat för en 
förändring av DISA-utbildningen så det går att följa vem 
som har genomgått den. DISA är ett verktyg som MSB 
(myndigheten för samhällsskydd och beredskap) tagit fram 
för att kunna hantera utbildning i informationssäkerhet. 

Åtgärder: 

Arbete och uppföljning sker löpande. 

12 

 Upphandlade och 
kvalitetssäkrade hvb-hem  

Resultat och noterade avvikelser: 

De behandlingshem vi anlitar idag gör ofta egna 
kvalitetsmätningar som de publicerar på sin hemsida. 
Behandlingshem som är nya för oss, där vi inte tidigare 
placerat - där tar vi alltid referenser och kontrollerar att de 
har HVB- tillstånd. Om ett behandlingshem får kritik av IVO 
avslutar vi placeringen och rapporterar till EU 

Åtgärder: 

Offentlig upphandling för upprättande av Ramavtal är på 
gång. 

8 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser görs 
utifrån könsuppdelad 
statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 

En struktur är under uppbyggnad 

Åtgärder: 

12 

 Avstämning av andel 
genomförandeplaner i 
biståndsbeslutad 

Resultat och noterade avvikelser: 

Förvaltningen har infört nytt system för dokumentation via 
genomförandewebben i Treserva. Det har medfört att alla 

12 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

verksamhet  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 sättet att dokumentera inom hemtjänst och personlig 
assistans 

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

Resultat och noterade avvikelser: 

Under tidsperioden 2016 har 804 anmälningar avseende 576 
personer inkommit. Mätning har gjorts för första halvåret 
och 702 förhandsbedömningar var avslutade och tid kan 
mätas. 

• 102 anmälningar är ännu inte avslutade så att tid 
kan mätas ( 13 % av det totala antalet 
anmälningar) 

• 451 av de avslutade anmälningarna har blivit 
bedömda inom 14 dagar. (56 % av de anmälningar 
där tid kan mätas) 

• 84 av de avslutade anmälningarna har avslutats 
inom 15 – 30 dagar ( 10 % av de anmälningar där 
tid kan mätas) 

• 167 av de avslutade anmälningarna har avslutats 
inom 31-66 dagar (21 % av de anmälningar där tid 
kan mätas) 

Åtgärder: 

Arbetsprocessen utvecklas löpande. 

  

9 

 Kvalitet på utredningar -
 rätt insats/beslut  

Resultat och noterade avvikelser: 

Socialsekreterarna har regelbundet samråd där val av 
behandlingsinsatser diskuteras. Utredningsarnas utseende 
och innehåll är också regelbundet upp och diskussion. 
Resultaten av Public Parner granskning av vissa utredningar 
har återkopplats till socialsekreterarnas utredningar. 
Utredingar där socialsekreterarna inte själva har delegation 
som beslut om vård på behandlingshem, externa 
öppenvårds läses alltid ev enhetschef eller områdeschef. 

Åtgärder: 

Kvalitén på utredningarna säkerställs dels genom 
rättspraxisgenomgång och samråd samt genom enskilda 
granskningar. 

12 

 Uppföljning av beslut om 
boende för vuxna i bostad 
med särskild service  

Resultat och noterade avvikelser: 

Det har inte varit möjligt att göra några omprövningar av 
beslut. Uppföljning av beslut görs i enstaka ärenden där 
enhetschef/personal från boendet signalerar att behov finns. 

I flera av de 78st ärenden finns ytterligare insatser vilket 
medför att kontakten med den enskilde brukaren är 
regelbunden 

Åtgärder: 

Överenskommelsen med enhetscheferna inom stöd och 
omsorg är att ta kontakt med handläggaren om uppföljning 
behövs. Vi är regelbundet in i klientärenden där den 
enskilkde bor i ett särskilkt boende. 

4 

 Avstämning av andel Resultat och noterade avvikelser: 6 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

beslut av ansökan från 
boende i annan kommun  

Totalt inkom 20st ansökningar om särskilt boende i Luleå 
kommun under 2016, resultatet av dessa är följande: 

• 1 återtagen 

• 2 avslag 

• 7 bifall 

• 3 utredningar pågår 

• 7 ärenden är ej fördelade (ej påbörjade ännu) 

• 1-2 medboende 

Utfallet av inkomna ansökningar från annan kommun för 
2016 kommer inte att kunna redovisas fullt ut på grund av 
att de inte är slutförda. Utfallet för 2016 ligger i paritet med 
2015 års resultat. 

Jämfört mot inkomna ansökningar från  2014 och bakåt har 
har ansökningarna minskat i antal. Under 2014 och tidigare 
år låg antal ansökningar på drygt 30st per år. 

Åtgärder: 

 Avstämning av andel 
beslut om bistånd åt barn 
och ungdom i form av vård 
(placering/omplacering)  

Resultat och noterade avvikelser: 

63% (antal beslut 541st, beslut om placering/omplacering 
343st) 

Av de beslut (343) som berör insatsen 
placering/omplacering är fördelningen: 

Familjehem: 63st 

HVB, SIS: 38st 

Asyl-PUT-boende: 209st 

Akutbo Loet: 25st 

Annan placering/vård i hemmet: 8st 

Åtgärder: 

Arbetsprocessen utvecklas löpande 

12 

 Uppföljning av extra 
arvode på grund av 
inkomstbortfall till 
familjehem  

Resultat och noterade avvikelser: 

Extra arvode på grund av inkomstbortfall till familjehem har 
under 2016 utbetalats till totalt 24 familjehem (25st år 2015) 
som omfattat 27 barn/unga (26st år 2015). 

Kostnaden för inkomstbortfall uppgår till 2 358 tkr (samma 
period 2015, 1 696 tkr). 

Inkomstbortfall betalas ut till cirka 25 % av det totala antalet 
familjehem. Barnen/de ungas vårdbehov är avgörande i 
bedömningen av om inkomstbortfall ska utgå 

Åtgärder: 

6 

 Avstämning av andel 
beslut om bistånd till 
vuxna i form av råd 
(placering/omplacering)  

Resultat och noterade avvikelser: 

Under året har: 

• 40 beslut om vård på behandlingshem tagits 

• 115 beslut om öppenvård eller boende 

• 26% av beslutetn om insats har avsett vård på 
behandlingshem 

• 74% av besluten har avsett öppenvård eller 
boende samt övriga insatser 

  

Åtgärder: 

Arbetsprocessen utvecklas löpande 

12 

 Antal biståndsfria insatser 
(exempelvis Freda, 
Växthuset)  

Resultat och noterade avvikelser: 

Inviduellt riktat stöd till föräldrarskpspersoner/antal barn -
 barn och unga i enskilkda samtal, totalt 434st varav; 

• FöräldrarSupporten  128 

3 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

• Öppen Ingång 19 

• UMO 530 besök av 283 ungdomar (varav 264 
kvinnor och 19 män) 

• Öppenvården 4 

Föreläsningar Föräldrarsupporten (bl.a på skolor, HVB för 
enksamkommande, LTU, IFO-dagar), totalt antal åhörare 
bedöms ha uppgått till ungefär 500st. 

Föräldrarstödgrupper och barngrupper, totalt berörda 105st 
varav; 

• ABC - 59st barn berörda (5st grupper, 40 
deltagare) 

• Connect - 8st barn berörda (1 grupp, 8 deltagare) 

• Komet - 3st berörda barn (1 grupp, 5 deltagare) 

• Kunskap om ungdomar och narkotika (cannabis) -
 25st deltagare indelat i 8 grupper 

• Älskade förbannanade tonårng - 6st deltagare i en 
grupp 

• Tillsammansgrupper - 3st barn, 2st ungdomar och 
2st föräldrar deltog. 

På Vuxensektionen 2 olika insatser, Klaramottagningen 
samt Öppentemet. Idag har totalt 59 personer har bistådsfria 
insatser. 

Åtgärder: 

Arbetsprocessen utvecklas löpande. 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 

8,2% försenade betalningar kan jämföras med föregående års 
utfall på 12%. 

Åtgärder: 

Fortsatt arbete med att påminna dem som är försenade med 
betalningar. 

12 
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Stadsbyggnadsnämnden 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Säkerställ 
ansvarfördelningen i 
huvudprocessen "Skapa 
förutsättningar för tillväxt 
och utveckling"  

Resultat och noterade avvikelser: Projektmodellen med 
tillhörande rutinbeskrivning fastställdes i december. I den 
anges de olika delprocesser och vilka avdelningar som är 
ansvariga för respektive del. I den ingår även en beskrivning 
över de olika rollerna som ingår i ett projekt och det ansvar 
de har. Resultatet är acceptabelt. Dock avser denna kontroll 
endast de delar som förvaltningen ansvar för. Kontroll har 
inte genomförts över de delprocesser där andra förvaltningar 
är involverad. 

Åtgärder: Förvaltningen bör säkerställa att 
ansvarsfördelningen fungerar när väl projektmodellen är 
implementerad. 

9 

 Säkerställ att 
säkerhetsbesiktning av 
samtliga lekplatser 
genomförs årligen.  

Resultat och noterade avvikelser: Under 2016 har samtliga 
lekplatser på kommunal mark besiktigats enligt branschens 
gällande standard. På de 167 lekplatserna har 10 stycken A-
fel, den allvarligaste anmärkningen, upptäckts. Samtliga av 
dessa anmärkningar har åtgärdats. 

Åtgärder: 

8 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: Kontroll genomfördes av 
fyra slumpmässigt valda nyanställda. Till de fyra ställdes 
frågan om de känner till regelverket och tillämpar det. Två 
kände inte till det. På frågan om det gått DISA-utbildning 
svarade samtliga att de inte gjort det. Resultatet är inte 
tillräckligt. Om regelverket finns det lite kännedom om och 
följaktligen indikerar resultatet på att det inte tillämpas på 
det sätt som anges. 

Åtgärder: En grundläggande utbildning i vad regelverket 
säger behöver genomföras på förvaltningen. Det behöver 
också upprättas rutiner för att säkerställa att nyanställda får 
vetskap regelverket. 

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser görs 
utifrån könsuppdelad 
statistik  

Resultat och noterade avvikelser: Individbaserad statistik är 
i de fall det är möjligt och relevant könsuppdelad. 

Åtgärder: 

12 

 Säkerställ att alla 
projektledare har 
erforderliga 
utbildningar/intyg  

Resultat och noterade avvikelser: Alla projektledare på 
avdelning investering har erfoderlga utbildningar/intyg. 

Åtgärder: Ingen 

9 

 Säkerställ att 
rehabiliteringsinsatser 
påbörjas enligt 
rehabiliteringsriktlinjer  

Resultat och noterade avvikelser: Kontroll genomförd i 
ADATO 2016-08-22. Upprepad korttidsfrånvaro gällde fem 
personer och respektive chef har varit i kontakt med den 
frånvarande. När det gäller rehabiliteringsärenden fanns det 
nio aktuella ärenden och i samtliga ärenden har rehabilitering 
påbörjats och aktiviteter är på gång. 

Åtgärder: Finns inte behov av åtgärder i dagsläget. Vi följer 
gällande rehabiliteringsriktlinjer. 

9 

 Säkerställ att 
vinterväghållning utförs i 
enligt med 
servicedeklarationens 
utfästelse  

Resultat och noterade avvikelser: Avdelningen har ej haft 
möjlighet att säkerställa servicedeklarationens utfästelse då 
den antogs under senhösten 2016. 

Åtgärder: Internkontrollprogram har tagits fram för 
tillämpning under vintern 2017. 

12 

 Säkerställ att 
avskrivningstid som 
tillämpas vid 
komponentavskrivning 
stämmer överens med 
underhållsplanernas 

Resultat och noterade avvikelser: Ekonomisektionen har 
tillsammans med fastighetsavdelningen fastslagit vilka 
avskrivningstider som ska gälla. Dessa avskrivningstider 
tillämpas både i anläggningsregistret samt vid upprättande 
av underhållsplanerna. 

Åtgärder: Tanken var att kontroller skulle genomföras under 

12 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

intervall  hösten för att säkerställa att beslutade avskrivningstider 
tillämpas i underhållsplanerna men då det inte finns några 
underhållsplaner i dagsläget har dessa kontroller inte kunnat 
utföras. 

 Säkerställ att 
samtliga  medarbetare och 
förtroendevalda har 
kännedom om de etiska 
riktlinjerna  

Resultat och noterade avvikelser: I år skickades e-post 
innehållande de etiska riktlinjerna till nämndens ledamöter. 
Utifrån det kan inget resultat redovisas då det helt enkelt inte 
går att säkerställa att nämndens ledamöter har kännedom om 
de etiska riktlinjerna. Kontrollen har även gjort av innehållet 
på den förvaltningsgemensamma introduktionsdagen och 
där har ingen information lämnats om de etiska riktlinjerna. 
Resultat är ej tillräckligt. Det saknas rutiner för hur de etidska 
riktlinjerna ska komma nya medarbetare och ledamöter för 
kännedom. 

Åtgärder: Nya ledamöter och medarbetare behöver i sin 
introduktion få kännedom om de etiska riktlinjerna. Den 
gemensamma förvaltnignsintroduktionen ska innehålla 
sådan information. 

8 

 Säkerställ att behöriga 
beställare följer de nya 
inköpsriktlinjerna  

Resultat och noterade avvikelser: Ekonomisektionen har 
utbildat cirka 100 behöriga beställar under året i bland annat 
inköpsriktlinjerna. Att säkerställa att behöriga beställare följer 
inköpsriktlinjerna kan endast närmaste chefen och den som 
har beslutsmandat över verksamheten göra. 
Ekonomisektionen försöker påverka medarbetare som 
genomför inköp att göra dessa i enlighet med riktlinjerna och 
att de ska anpassa inköpsprocessen till hur de jobbar. 

Åtgärder: 

12 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: Försenade betalningar för 
2016 uppgår till 10 % för Stadsbyggnadsförvaltningen, vilket 
är en förbättring med 3 % jämfört med förra året. 
Beloppsmässigt uppgår det till 43 mkr varav 13 mkr var 
försenat med 10 dagar eller mer. Förseningar med 10 dagar 
innebär risk för ytterligare kostnader för dröjsmålsränta och 
inkassoavgifter. 

Åtgärder: Utbildning i fakturakontroll och attest har 
genomförts av inköpssamordnaren under sista kvartalet 2016 
vilket borde förbättra statistiken för 2017. 

12 

 Säkerställ att in- och 
utbetalningar av bidrag 
hanteras korrekt  

Resultat och noterade avvikelser: Ekonomiservice skickar ut 
förfrågningar om hur de ska kontera inbetalningar som 
kommer till kommunen med bristfälliga referenser. För att få 
reda på om pengarna hör till vår förvaltning måste 
ekonomisektionens personal göra egna efterforskningar om 
vart pengarna hör och hur de ska konteras. En blankett finns 
på intranätet som ska fyllas i av den person som vet om att 
exempelvis bidrag sökts så att konteringen kan ske utan att 
ekonomiservice behöver fråga efter kontering och vem som 
ska ha pengarna. Information har gått ut i form av en nyhet 
på intranätet om att blanketten om väntande inbetalning ska 
fyllas i. Vi kan inte se att någon fler använder blanketten, då 
förfrågningarna inte minskat. Bidragen blir konterade korrekt 
men det tar onödigt lång tid att ta reda på vilken verksamhet 
som ska ha pengarna. 

Åtgärder: Information har lagts ut via Nyhet på intranätet på 
Stadsbyggnadsförvaltningen men är inte tillräckligt. En rutin 
för anmälan om kommande inbetalning av bidrag från extern 
finansiär är fastställd men även en rutin för övriga 
inbetalningar bör tas fram och kommuniceras med 
verksamheten. En mätning av antalet frågor som kommer in 
från ekonomikontoret startas per 1/1 2017 för att se att en 
förbättring sker efter vidtagna åtgärder. 

12 

 Säkerställ att förvärv eller Resultat och noterade avvikelser: Under året har ett förslag 12 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

avyttring av fastighet 
hanteras korrekt  

på rutin tagits fram tillsammans med fastighetsavdelningens 
lokalplaneringssektion samt avdelning projektutveckling. 
Rutinen är ännu inte fastställd, då remissvar från berörda 
avdelningar dröjt. Vad vi känner till har inga fastigheter 
missats under året 

Åtgärder: Få rutinen fastställd och börja testa att använda 
den. 

 Säkerställ att slutmöten 
genomförs med 
internbeställare 
(Avdelning investering)  

Resultat och noterade avvikelser: Idag är det svårt att följa 
upp att alla slutförda projekt där det beslutats på startmötet 
att slutmöte ska hållas har genomförts. Stickprov har utförts 
och resultatet är acceptabelt. 

Nedan framgår exempel på projekt där slutmöte med 
internbeställaren hållits: 

• 31220 Coop D-hall 

• 31255 Klockarängen Avd 2 

• 31296 Klockarängen Avd 3 

Åtgärder: Rutinen har fungerat men har förtydligats och 
utvecklats vidare i ny projektmodell som beslutats under dec 
månad i ledningsgruppen. 

9 

 Säkerställ att slutmöten 
genomförs med leverantör 
(Avdelning investering)  

Resultat och noterade avvikelser: Idag är det svårt att följa 
upp att slutmöte har genomförts med leverantörer. Stickprov 
har utförts och resultatet är bra. 

Åtgärder: Ingen åtgärd. 

9 

 

Lulebo AB 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

 12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

 12 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 

Under 2016 kan konstateras att vi har ett antal sena betalningar 
till leverantörer, ej skatter. 

Åtgärder: 

Beror främst på den omställning som är gjord och därmed att 
full personalstyrka inte funnits. I takt med att vi rekryterar 
minskar detta och bedöms därför inte som ett problem. 

12 
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Luleå Energi AB Koncernen 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

 12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

 12 

 Försenade betalningar   12 

 

Luleå Hamn AB 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 

Arbetet påbörjat med att ta fram och tydliggöra gällande 
regelverk kring Informationssäkerheten. Vid första 
genomgång upptäcktes inga avvikelser. 

Åtgärder: Inga 

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

Resultat och noterade avvikelser: Inga stickprov gjorda 
hittills. 

  

Åtgärder: Inga 

12 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: Regelbundna kontroller av 
sena betalningar. 

Åtgärder: Påminnelser vid behov 

12 

 

Luleå Lokaltrafik AB 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

 12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

 12 

 Försenade betalningar   12 
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Luleå Renhållning AB 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Internrevision - miljö  Resultat och noterade avvikelser: Inga avvikelser funna. 

  

Åtgärder: Inga 

9 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 

Acceptabel 

Åtgärder: 

Information om gällande regelverk har informerats på 
ledningsgruppsmöte, mailats ut till chefer för att tas upp på 
APTer, samt lagts ut i fikarummet i pappersformat. 

  

12 

 Internrevision Behandla 
avfall Storheden  

Resultat och noterade avvikelser: 

  

Åtgärder: 

6 

 Internrevision Hämta 
avfall 
brännbart/matavfall  

Resultat och noterade avvikelser: 
Kontroll avvikelse 1604-02 ej godkänd 29/11 
Kontroll 2/1 godkännd 

Åtgärder: 

Påminner transportledare, chaufförer påminda vid senaste 
APT 

6 

 Internrevision Hämta 
avfall verksamhetsavfall  

Resultat och noterade avvikelser: 

Inga avvikelser. 

Åtgärder: 

6 

 Internrevision Hämta 
avfall ÅVS  

Resultat och noterade avvikelser: 

Kontroll av avvikelse 1605-01 ej åtgärdad 
Kontroll avvikelse 2/1 godkännd 

Åtgärder: 
Påminner transportledare, chauuför påminnd 8/12 

6 

 Internrevision Ta emot 
avfall ÅVC  

Resultat och noterade avvikelser: 
Kontroll utförd på samtliga avvikelser, 1609-06, 1609-10 och 
1609-03 ej åtgärdade 

Åtgärder: 
Åtgärdade avvikelser stängda, ej åtgärdade påminner ansvarig 

6 

 Internrevision Drift och 
underhåll  

Resultat och noterade avvikelser: 
Kemikalieförteckning och säkerhetsdatablad behöver 
uppdateras. ISO 14001:2004 4.3.2; ISO 14001:2015 6.1.3 

Tydligöra ansvarsområden vid underhåll av bilar ISO 
9001:2004 6.3; ISO 9001:2015 7.1.3 

Åtgärder: 
Lämnat till ansvarig 

Säkerhetsdatablad har gåtts igenom och kemikalieförteckning 
skall uppdateras 

Ett rullande tvättschema skall införas senast 2016-12-31 
Kontroll av rullande schema 2017-01-02 ej infört men påbörjat 

  

6 

 Internrevision Behandla 
avfall Sunderbyn  

Resultat och noterade avvikelser: 

Förbättringsförslag - instruktion för förebyggande 
brandskyddsarbete i mellanlager 

Avvikelse - Säkerhetsdatablad kunde inte hittas vid 
internrevision 

Åtgärder: 

6 
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  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

Avvikelser lämnat till ansvarig 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

Tillämpas ej av bolaget. 

  

12 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 

Not applicable at LRAB 

Åtgärder: 

12 

 Internrevision 
Ledningens ansvar  

Resultat och noterade avvikelser: 
Internrevision genomförd utan anmärkning 

Åtgärder: 
Avslutad 

9 

 

Nordiskt Flygteknikcentrum AB 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

 12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

 12 

 Försenade betalningar   12 

Kronan Exploatering AB 

  Kontrollmoment Senaste analys Riskvärde 

 Kontroll av att 
samordningen med Luleå 
kommun är väl 
fungerande.  

Resultat och noterade avvikelser: 
Samordningen med Luleå kommun inom ramen för projektet 
rapporteras till bolagets styrelse vid varje styrelsemöte. På 
grund avvecklingen av bolagets verksamhet har 
samordningen succesivt övergått i överlämning under hösten 
2016. Inga avvikelser finns att kommentera. 

Åtgärder: 
Inga åtgärder bedöms behöva vidtas. 

12 

 Säkerställ att gällande 
regelverk för 
informationssäkerhet 
tillämpas  

Resultat och noterade avvikelser: 
Rutinen fungerar bra. 

Åtgärder: 
Inga åtgärder bedöms behöva vidtas. 

12 

 Säkerställ att 
jämställdhetsanalyser 
görs utifrån 
könsuppdelad statistik  

Resultat och noterade avvikelser: 
Bolaget tar inte fram någon statistik som är relevant för detta 
kontrollmoment. 

Åtgärder: 
Inga åtgärder bedöms behöva vidtas. 

12 

 Försenade betalningar  Resultat och noterade avvikelser: 
Inga försenade betalningar har upptäckts vid kontroll. 

Åtgärder: Inga åtgärder bedöms behöva vidtas. 

12 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Ekonomikontoret 2017-04-05

 
2017/549-1.3.2.2

Mats Karlsson

Ekonomikontorets yttrande över riktlinjer för intern 
kontrollplan och riskbedömning
Ärendenr 2017/549-1.3.2.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjerna för intern kontrollplan och 
riskbedömning.

Sammanfattning av ärendet
Det finns idag ett upprättat reglemente för intern kontroll i Luleå kommun. 
Begreppet intern kontroll omfattar enligt kommunallagen mer än det som 
finns uttryckt i det gällande reglementet. Intern kontroll är dessutom ett 
svårfångat begrepp som behöver avgränsas. 

I samband med att riskbedömningen för kommunstyrelsens obligatoriska 
kontrollmoment inför 2017 framlades i november gavs ekonomikontoret i 
uppdrag att utforma riktlinjer för den interna kontrollen. Riktlinjerna ska 
ersätta det tidigare reglementet och förtydliga begreppet intern kontroll.

Förslaget är att upprätta riktlinjer för intern kontrollplan och den 
riskbedömning som är förknippad med kontrollplanen för den ordinarie 
verksamheten. Det innebär att extraordinära händelser ska riskbedömas i 
särskild ordning och inte ingå i kontrollplanen. Detta gäller redan idag och det 
förtydligas nu i riktlinjerna. 

Riktlinjer är därjämte bättre lämpade som styrande dokumentation eftersom 
de, på ett annat sätt än ett reglemente, medger att verksamheterna upprättar 
egna rutiner för att förtydliga det lokala arbetet. Riktlinjerna ska gälla hela 
kommunkoncernen.

Beslutsunderlag
 Förslag till riktlinjer för intern kontrollplan och riskbedömning.

Mats Karlsson
 

Beslutet skickas till
Nämnder, bolag och kommunens revisorer.
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Riktlinjer för intern kontrollplan och riskbedömning 
 

 

Inledning 
 

Den interna kontrollplanen i Luleå kommunkoncern omfattar den ordinarie verksamheten och 

handlar om ha koll på system, processer och rutiner för att säkerställa att de: fungerar, är kända 

och följs. Kärnan i ett kontrollarbete är att förhålla sig till risker och att ha koll på det som inte får 

gå fel i verksamheten. En av beståndsdelarna i ett systematiskt riskarbete handlar om att 

definiera begreppet risk. En etablerad definition finns inom ISO 31000 där en risk definieras på 

följande sätt i en svensk översättning: »en risk är osäkerhetens inverkan på utfallet (i positiv eller 

negativ bemärkelse)«. Riskbedömning är således något som omfattar olika områden och olika 

situationer. I arbetet med den interna kontrollplanen finns det olika risker som ska bedömas. Det 

åskådliggörs i bild 1, nedan. I kapitel 7 Riskbedömning beskrivs en metod om hur riskbedömning 

ska göras kopplat till den interna kontrollplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bild 1. Olika risker 

 

 

 

I kommunallagen omfattar begreppet intern kontroll ett vidare perspektiv än det som ingår i 

kontrollplanen för den ordinarie verksamheten. Kommunallagen innefattar även att göra 

riskbedömningar för tillfälliga och extraordinära händelser såsom: affärsprojekt, 
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organisationsförändringar, olika slags mål, överhängande faror, hotande katastrofer med mera. 

Det senare ska inte hanteras i den interna kontrollplanen. Det ska hanteras i särskild form via 

olika slags föreskrivna riskanalyser kopplat till den aktuella händelsen.  

 

Utgångspunkten för Luleå kommunkoncerns interna kontrollplan är COSO-modellen. Det är ett 

ramverk för intern styrning och kontroll. Modellen bygger på fem komponenter som 

tillsammans ger en tydlig struktur för ett systematiskt arbete. COSO-modellen kan illustreras 

som en pyramid, se bild 2 nedan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bild 2. COSO-modellen 
 

 

Kontrollmiljö: Förutsättningar för att kunna utöva kontroll i den ordinarie verksamheten. 

Kontrollmiljön består av etiska värderingar, ledarskapsresurser, ledarskapsstil, 

medarbetarkompetens och ansvarsfördelning i organisationen. 

 

Riskbedömning: Identifiera och bedöma de risker som finns i verksamheten. Riskbedömning 

för den ordinarie verksamheten ska göras regelbundet.  

 

Kontrollmomenten: De särskilda kontroller som efter riskbedömning ingår i kontrollplanen. 

 

Tillsyn: Internrevision granskar kontrollen 

 

Information och kommunikation: Ett effektivt system som kanaliserar rätt information i rätt tid 

till rätt personer. 
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1 Syfte 

En intern kontrollplan tas fram för att säkerställa att de krav som vilar på verksamheten kan 

infrias. Detta ligger till grund för att skapa förtroende för Luleå kommunkoncern och den service 

som kommunkoncernens erbjuder. Det innebär att verksamheterna ska ta ansvar för att 

kontrollsystemen fungerar och att riskerna hanteras på ett tillfredsställande sätt i den ordinarie 

verksamheten. Kontrollarbetet ska säkerställa att: 
 

 

• verksamheten är ändamålsenlig och ekonomisk  

• informationen som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig  

• lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner följs på ett tillfredsställande sätt 

• verksamheten har ett hållbart förhållningssätt  

 
 

- en ändamålsenlig och ekonomisk verksamhet innebär att fattade beslut verkställs och följs upp i enlighet med 

verksamhetens uppdrag samt att ha kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet. 
 

- en tillförlitlig information om verksamheten innebär att ha tillgång till korrekt bokföring samt en väsentlig och 

rättvisande uppgifter om verksamheten.  
 

- att följa lagar, föreskrifter, riktlinjer och avtal innefattar internationella och nationella lagar likaväl som 

kommunens interna regelverk och styrande dokument.  

 

- ett hållbart förhållningssätt innebär att fatta beslut som tillfredsställer nuvarande behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. 

 

 

Ansvar 
 

2 Kommunstyrelse 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern 

kontroll. I detta åligger att rutiner för riskbedömning och kontroll finns och är kända inom 

kommunkoncernen. Allvarliga brister som upptäcks i kontrollen ska omedelbart rapporteras till 

kommunfullmäktige. 

 

Kommunstyrelsen har enligt KL 6 kap 1 § och 3 § ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter samt att ha uppsikt över nämndernas verksamheter. Denna uppsikt innebär rätt att: ge råd, ge 

anvisningar, göra påpekanden och om det är nödvändigt, lämna förslag till fullmäktige om förändringar. 

 

3 Nämnd/bolagsstyrelse 

Respektive nämnd/styrelse har det yttersta ansvaret för riskbedömning och kontroll inom sitt 

verksamhetsområde: Den ska se till att: 

• rutiner tas fram och beslutas för riskbedömning och kontroll 

• minst en gång per år rapportera resultat från uppföljningen till kommunstyrelsen 
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4 Förvaltningschef/VD 

Inom nämnds/bolagsstyrelses verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef/VD för att det finns 

tydliga rutiner utformade för hur riskbedömning och kontroll ska utövas. Förvaltningschef/VD 

ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern kontroll. Allvarliga brister 

som upptäcks via den interna kontrollplanen ska omedelbart rapporteras till 

nämnd/bolagsstyrelse. Förvaltningschef/VD ska se till att det: 

 

• finns framtagna rutiner anpassade för respektive verksamhet. 

• minst en gång per år skriftligt rapportera till nämnd/bolagsstyrelse och ge en samlad 

bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. 

 

5 Chef på olika nivåer under förvaltningschef/VD 

Chefer ska följa gällande rutiner för intern kontroll samt informera medarbetare om rutinernas 

innebörd. Brister som upptäcks via den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till 

närmaste chef. 
 

6 Medarbetare 

Samtliga medarbetare är skyldiga att följa gällande rutiner.  Brister som upptäcks via den interna 

kontrollplanen ska omedelbart rapporteras till närmaste chef. Syftet med den omedelbara 

rapporteringen är att omgående kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de brister som 

uppmärksammats. Alla brister som hittas via det interna kontrollarbetet ska dokumenteras. 

 

 

Tillvägagångssätt  
 

7 Riskbedömning 

Med riskbedömning menas att skatta sannolikheten att fel uppstår och den konsekvens det för 

med sig. Bedömningen ska göras på ett enhetligt sätt varje år och deltagarna bör vara utvalda så 

att bedömningsgruppen har en helhetssyn. I Luleå kommun används en enkel modell för att 

skatta risken och den finns inbyggd i Stratsys. Sannolikhet och konsekvens skattas och bedöms 

var för sig enligt en fyrgradig skala som sedan multipliceras till ett riskvärde. Det högsta 

riskvärdet är 16 (4 x 4) och det lägsta är 1 (1 x 1). 
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Nedanstående matris åskådliggör hur risker skattas och fördelas utifrån allvarlighetsgrad. I 

princip är det moment med riskvärde 12 och högre som ska bli föremål för kontroll och läggas in 

i kommande kontrollplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskbedömningen ska alltid göras i den verksamhet som kontrollen ska utföras. Det innebär att 

en kontroll som åläggs en verksamhet från en överordnad verksamhet alltid ska riskbedömas i 

mottagande verksamhet.   

 

Kommunstyrelsen kan om det förligger särskilda skäl ålägga nämnder/bolagsstyrelser 

obligatoriska kontrollmoment. Dessa obligatoriska kontrollmoment ska riskbedömas enligt 

följande:  

 

Kommunstyrelsens riskbedömning omfattar helheten. Mottagande nämnd/bolagsstyrelse gör 

särskild riskbedömning med avseende på risken i den egna verksamheten. Om risken är låg ska 

ändå kontrollmomentet ingå i kontrollplanen (däremot behöver inte särskild kontroll utföras om 

riskvärdet är lågt i den egna riskbedömningen) och återrapporteras om hur 

nämnden/bolagsstyrelsen omhändertagit/säkerställt det obligatoriska kontrollmomentet. 
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8 Upprätta kontrollplan 

En upprättad kontrollplan är en sammanställning över de kontrollmoment som gäller för ett 

visst år. Sammanställning ska ha föregåtts av ett planeringsarbete där tänkbara kontrollmoment 

har vägts mot varandra i en riskbedömning.  
 

 

 

 

 

A. Tänkbara kontrollmoment – De processer och rutiner som utgör grunden för verksamheten 

bör analyseras och leda fram till att tydliggöra de moment som behöver fungera för att 

verksamheten ska klara sitt uppdrag utan avvikelser. En förteckning över dessa tänkbara 

kontrollmoment kan ses som en bruttolista eller en »bruttoplan«. 

 

B. Riskbedömning – De tänkbara kontrollmomenten bör årligen genomgå en riskbedömning där 

sannolikheten för och konsekvensen om de inträffar ska skattas.  

 

C. Valda kontrollmoment – När riskbedömningen är gjord finns en lista över vilka moment som 

anses vara mest angelägna att kontrollera, se riskmatris sidan 7. Dessa blir då ett förslag till 

kontrollplan för beslut i nämnd/bolagsstyrelse.  

 

D. Upprättad kontrollplan – Kontrollplanen ska fastställas i beslutande instans.  

 

Kontrollplanen ska tas i nämnden/bolagsstyrelsen senast under december månad (i 

förekommande fall senast januari samma år som kontrollen ska utövas). Hur omfattande denna 

plan ska vara får diskuteras med utgångspunkt från den verksamhet som 

nämnden/bolagsstyrelsen har och den riskbedömning som har gjorts.  

 

 Den interna kontrollplanen ska minst innehålla: 

• Vilka kontrollmoment som ska följas upp 

• Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen 

• Resultat från genomförd riskbedömning 

 

9 Följa upp och rapportera 

Till nämnd/bolagsstyrelse: Resultatet från den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 

antagen plan, rapporteras i verksamhetsberättelsen till nämnd/styrelse. Om särskilda skäl 

föreligger kan rapporteringen ske vid ytterligare tillfällen. 

 

Till kommunstyrelse: Nämnd/styrelse ska årligen, vid överskommen tidpunkt, rapportera 

resultatet från den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska med 

utgångspunkt från nämndens uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för 
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intern kontroll. Kommunstyrelsen ska, i de fall förbättringsbehov finns, vidta nödvändiga 

åtgärder. 

 

Till kommunens revisorer: Kommunstyrelsen ska, efter att ha behandlat rapport från 

nämnd/bolagsstyrelse, rapportera utfallet från den interna kontrollplanen. Revisorerna granskar 

att den interna kontrollen är tillräcklig. (KL 9 kap 9 §). 

 

 

Avslutning 

 

Varje verksamhet ska med ledning från dessa riktlinjer upprätta egna rutiner som beskriver 

arbetet med den interna kontrollplanen i den ordinarie verksamheten. I dessa bör framgå 

formerna för framtagande och metod för riskbedömning. 
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-04-12

 
2017/578-2.5.1.1

Juan Juan Lu

Upphandling - Leverans av grus och krossmaterial 2017
Ärendenr 2017/578-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att.

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Juan Juan Lu
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Inköpskontoret 2017-04-12

 
2016/1621-2.5.1.1

Juan Juan Lu

Upphandling - Projektering infrastruktur
Ärendenr 2016/1621-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att. 

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet. 

Juan Juan Lu
Upphandlare

Beslutet skickas till
Inköpskontoret
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LULEÅ KOMMUN ÖVERENSKOMMELSE 1 (2)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-04-11

 
2017/564-2.5.1.2

Ewa Andersson Hjälte

Tillägg till aktieöverlåtelseavtal med Rikshem Bostäder 
Holding AB
Ärendenr 2017/564-2.5.1.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till tillägg till 

aktieöverlåtelseavtalet mellan Luleå kommun och Rikshem Bostäder 
Holding AB.

2. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling får i uppdrag att underteckna 
avtalet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun träffade 2015-07-09 ett Ramavtal med Rikshem AB (publ) 
varigenom Rikshem AB (publ) förvärvade både hyres- och samhällsfastigheter 
av Luleå kommun genom sina två helägda dotterbolag. Till Ramavtalet 
träffades samma dag ett separat aktieöverlåtelseavtal mellan kommunen och 
Rikshem Bostäder Holding AB. I aktieöverlåtelseavtalet har bland annat 
reglerats att Rikshem Bostäder Holding AB förbinder sig att nyproducera 
minst 560 lägenheter i Luleå kommun under en sjuårsperiod. I avtalet sägs att 
”markpriset vid tilldelning av mark ska bestämmas genom att två 
auktoriserade värderingsfirmor anlitas för två separata värderingar. Den 
värdering som åsätter det högsta värdet på den mark som ska tilldelas ska 
utgöra det högsta markpriset”.

Som ett led i Rikshems förbindelse att nyproducera lägenheter har Rikshem 
AB erhållit markanvisning för att bygga nya bostäder på Klintbacken etapp 3, 
del av Bergviken 5:10 och del av Ytterviken 17:32. Markanvisningen 
beslutades av kommunstyrelsen 2015-11-09 § 234. I beslutet sägs att 
markpriset ska beräknas enligt den vid försäljningstidpunkten gällande 
kommunala taxan. Bestämmelserna om hur markpriset ska bestämmas är 
således motstridiga i de två dokumenten. Det råder därför oklarhet om hur 
markpriset ska beräknas vid överlåtelse av kommunal mark till Rikshem. 
Under hand har både markpriset och förekomsten av sulfidlera inom det 
aktuella området på Klintbacken diskuterats mellan parterna. 

Under våren 2016 har kommunen beslutat om en marktaxa som ska tillämpas 
vid försäljning av kommunal mark. En kommunal taxa ger en förutsägbarhet, 
likabehandling och tydlighet. Med en kommunal taxa slipper vi externa 
värderingar som kan skapa osäkerhet om prisnivån. För att reda ut 
motstridigheten mellan aktieöverlåtelseavtalet och markanvisningsbeslutet 
och för att det i framtiden ska vara tydligt hur markpriset ska beräknas har 
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Ewa Andersson Hjälte

därför ett tillägg till aktieöverlåtelseavtalet träffats mellan parterna. Tillägget 
innebär att markpriset vid framtida överlåtelser ska beräknas enligt den 
kommunala taxa som gäller vid överlåtelsetidpunkten och att det i 
marköverlåtelsen för Klintbacken etapp 3 enligt markanvisningsbeslutet 2015-
11-09 ska beräknas efter 900 kr/kvm BTA samt att marken överlåts i befintligt 
skick.

Kvalitet och samhällsutveckling föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
upprättat förslag till tillägg till aktieöverlåtelseavtalet och att uppdra till 
chefen för kvalitet & samhällsutveckling att underteckna avtalet.

Beslutsunderlag
 Tilläggsavtal till aktieöverlåtelseavtal
 Ramavtal mellan Luleå kommun och Rikshem AB (publ)
 Aktieöverlåtelseavtal mellan Luleå kommun och Rikshem Bostäder 

Holding AB

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Rikshem AB (publ)
Rikshem Bostäder Holding AB
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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2017/562-3.1.2.1

Ewa Andersson Hjälte

Förvärv av fastigheterna Plogen 2 och 3
Ärendenr 2017/562-3.1.2.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Plogen 2 för en 

köpeskilling av 4,5 mkr och fastigheten Plogen 3 för 18 mkr i enlighet 
med upprättade köpekontrakt.

2. Chefen för kvalitet & samhällsutveckling ges rätt att underteckna 
köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-05 § 286 att en ny brandstation för 
Räddningstjänsten inklusive SOS Alarm och Ambulans skulle prövas i 
samband med pågående planuppdrag för del av Porsödalen, del av Ytterviken 
17:32 och del av Räfsan 2. Den nya stationen skulle därmed ersätta dagens tre 
stationer och skapa förutsättningar för SOS Alarm med en central för norra 
regionen.

Beskrivning av ärendet
I samband med det pågående planarbetet för samlokalisering av flera 
kommunala verksamheter till Lilla Mjölkuddsberget, numera benämnt 
Risslan, har man även tittat på möjligheterna att nyttja angränsande områden. 
Fastighetsägaren till fastigheterna Plogen 2 och 3, Fastighetsbolaget Renen KB, 
har därvid visat intresse av en försäljning till kommunen. Ett förvärv av 
fastigheterna möjliggör en placering av en brandstation på området. Genom 
förvärvet skapas förutsättningar att klara inflyttning av SOS Alarm i nya 
lokaler till 2020-03-31. Samtidigt innebär ett förvärv större frihetsgrader för 
planeringen av Risslan och behovet av uttag av berg inom området.

Stadsbyggnadsförvaltningen har förhandlat med fastighetsägaren och träffat 
avtal om förvärv för totalt 22,5 mkr. Avtalen innebär att kommunen tillträder 
fastigheterna den 1 juli 2017. Fastigheterna övertas i befintligt skick och 
obelånade. Nuvarande hyresgäst i Plogen 2 är uppsagd med avflyttning till 
årsskiftet 2017/2018. I övrigt är lokalerna tomma. 

Kvalitet & samhällsutveckling föreslår i samråd med stadsbyggnads-
förvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till 
köpekontrakt för förvärv av fastigheten Plogen 2 för en överenskommen 
köpeskilling på 4,5 mkr och förvärv av fastigheten Plogen 3 för 18 mkr. 
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Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsens beslut 2016-12-05 § 286
 Köpekontrakt avseende Plogen 2
 Köpekontrakt avseende Plogen 3

Ewa Andersson Hjälte
Strateg, mark och exploatering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-01-03

 
2016/1577-3.5.1.2

Göran Gabrielson

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om 
bidrag till fibernät i Råneå älvdal
Ärendenr 2016/1577-3.5.1.2

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge ekonomiskt stöd till fiberföreningen i 
Prästholm/Orrbyn.

Sammanfattning av ärendet
Prästholms samfällighet ansöker genom ordförande Marianne Holmfrid att 
Luleå kommun ekonomiskt stödjer den planerade utbyggnaden av fibernätet i 
Råneå älvdal. Boende i Böle, Prästholm och Orrbyn har bildat en fiberförening 
för att i egen regi bygga ut fibernätet. Bakgrunden är att de upplever att 
befolkningen i älvdalen försätts i en svår situation i samband med Telias 
avveckling av kopparnätet. Kopparnätet planeras att avvecklas sista maj 2017 
och någon alternativ lösning för bredband finns ännu inte. Utbyggnad genom 
kommunen eller Lunets försorg är inte möjligt förrän tidigast 2018 eller 2019.

Föreningen skriver att de inte har möjlighet att få bidrag från Jordbruksverket 
då alla bidragsmedel redan är inbokade varför de vänder sig till kommunen. 
Kommunen har inte möjlighet att ge direkt ekonomiskt bidrag till föreningar 
eller företag för utbyggnad av bredbandsfiber. Däremot kan det finnas 
möjlighet att använda sig av det stomnät Lunet har upp till Prästholm. Samtal 
har hållits mellan föreningen och Lunet där även kommunen varit delaktig.

Sedan skrivelsen skickades in har föreningen arbetat vidare för att hitta 
alternativa lösningar. Även Zitius, ägt av Telia, har visat intresse och lagt ut 
Råneå älvdal på sin websida fibertillalla.se där boende i älvdalen ges 
möjlighet att teckna en intresseanmälan och senare avtal om 
bredbandsuppkoppling.

Beslutsunderlag
 Skrivelse från Prästholms samfällighetsförening 2016-11-21

Göran Gabrielson
Strateg 
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Göran Gabrielson

Beslutet skickas till
Prästholm och Orrbyns samfällighetsföreringar
Lunet
Kvalitet & samhällsutveckling
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2016/1629-1.1.1.5

Sara Palmman

Yttrande över motion om medverkan i nätverket ECCAR 
Ärendenr 2016/1629-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
Nina Berggård och Bertil Bartholdson (V) har lämnat in en motion om att 
Luleå kommun går med i nätverket ECCAR och att kommunen tar fram en 
handlingsplan för kommunens arbete mot diskriminering och rasism utifrån 
ECCARs tiopunktsprogram.

ECCAR, European Coalition of Cities Against Racism, är ett nätverk mot 
rasism och diskriminering som verkar på nationell och europeisk nivå. 
Nätverkets arbete inleddes år 2004 på initiativ av Unesco. I Sverige deltar 36 
kommuner och nätverket samordnas av SKL, Sveriges kommuner och 
landsting i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen. För att gå med i 
nätverket krävs ett politiskt beslut om att kommunen vill gå med och har för 
avsikt att arbeta systematiskt mot rasism och diskriminering, exempelvis 
genom att använda det 10-punktsprogram som tagits fram för att nå framgång 
inom området. Ett program som kan vara vägledande i att ta fram en 
kommunal handlingsplan för lokala arbetet mot diskriminering och rasism. 

Kvalitet & samhällsutveckling bedömer att med rådande resurser bör Luleå 
kommun avstå deltagande i föreslaget nätverk till förmån för att aktivt ta del 
av de insatser som görs på nationell nivå inom området mänskliga rättigheter 
kopplat till styrning och ledning.

Beskrivning av ärendet
Ett effektivt sätt att bekämpa diskriminering och rasism är att arbeta med 
lösningen istället för med problemet – alltså att fokusera på integration och 
möjliggöra att människor möts och att en dialog förs. I Luleå kommun sker ett 
kontinuerligt arbete på många olika plan för att stärka integrationen och på så 
sätt minska risken för olika inslag av rasism får fäste. På övergripande nivå är 
det mycket betydelsefullt att kommunen aktivt via planmonopolet verkar för 
blandade bostadsområden. 

I översiktsplanens program B Fler tillsammans prioriteras också skapandet av 
mångkulturella mötesplanser samt att kommunen ska ta fram en 
övergripande plan för hur samarbete mellan civila samhället och kommunen 
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ska ske. Båda dessa delar bidrar till att ge förutsättningar för möten mellan 
människor. 

Att bidra ekonomiskt också är ett sätt att främja mångfald varför Luleå 
kommun under många år satsat offensivt för att stötta organisationer och 
aktiviteter som bidrar till ett öppet och tillåtande samhällsklimat.  Som 
exempel kan nämnas verksamhetsbidrag för år 2017 till Sensus med 200 tkr 
respektive RFSL 600 tkr. I jämförelse med andra kommuner satsar även Luleå 
kommun stort på Pridefestivalen och bidrog för 2016-års festival med 200 tkr. 
Utöver detta samverkar arbetsmarknadsförvaltningen och Lulebo AB i arbetet 
med Hertsöns hjärtpunkt som är en mötesplats med syfte att inkludera och 
främja integration genom olika aktiviteter som t ex samhällsinformation, 
seminarier och skapande verkstäder. 

För att fånga upp signaler och skapa en god dialog finns även sedan 40 år 
tillbaka ett Invandrarråd där politiker och representanter från olika föreningar 
möts fyra gånger per år. 

På den främjande nivån är barn- och utbildningsförvaltningen en viktig aktör 
genom att, i enlighet med läroplanerna, säkra att utbildningen förmedlar och 
förankrar respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Demokrati och 
mänskliga rättigheter finns också med som centralt innehåll i både kurs- och 
ämnesplaner. 

Att medverka i nationella nätverk är mycket värdefullt och Luleå kommun 
medverkar dagsläget i de nätverken Medborgardialog (SKL), Healthy Cities 
(WHO), Strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna (SKL) och under 2017 även i 
SKLs benchmarkingprojekt Modellkommuner som alla ligger inom området för 
social hållbarhet.  Kvalitet & samhällsutveckling bedömer att SKLs nätverk 
mot rasism och diskriminering verkar inom ett angeläget, men väl så 
avgränsat, område. På nationell nivå genomför SKL och regeringen nu en 
satsning för att stärka arbetet med mänskliga rättigheter inom kommuner och 
regioner/landsting. Insatserna fokuserar på hur mänskliga rättigheter kan bli 
en del av ordinarie styrnings- och ledningsprocesser för att stödja ett 
sammanhållet och långsiktigt arbete. 

Kvalitet & samhällsutveckling anser att med rådande resurser bör Luleå 
kommun avstå deltagande i föreslaget nätverk till förmån för att aktivt ta del 
av de insatser som görs på nationell nivå inom området mänskliga rättigheter.

Beslutsunderlag
 Motion från Nina Berggård och Bertil Bartholdson (V)
 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-19, § 288
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Sara Palmman

Sara Palmman
Samhällsstrateg demokrati

Beslutet skickas till
Nina Berggård och Bertil Bartholdson (V)
Kvalitet & samhällsutveckling
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Vänsterpartiet Luleå 
Kommunfullmäktigegruppen

Motion om Luleå kommun går med i nätverket ECCAR

Luleå kommun har under en tid lyfts fram i många positiva sammanhang, vilket också är en uttalad 
ambition för kommande år. Luleå har skrivit under CEMR-deklarationen, ligger relativt bra till i 
folkhälsoavseende och strävar efter att bli "Årets kvalitetskommun" inom innevarande mandatperiod. 

En annan ambition som uttalats är att Luleå kommun också ska ligga långt fram gällande integration. 
En stor utmaning med hänvisning till asyl- och flyktingläget i världen och i Sverige. 

För att lyckas med ovannämnda ambition och utmaning kring integrationen, tror vi att det behövs ett 
än mer medvetet, systematiskt och strukturerat arbete mot rasism och diskriminering också i vår 
kommun. 

Detta arbete kan Luleå givetvis göra själva, men det finns all anledning att också göra det i samarbete 
med andra kommuner i landet. Detta för att utbyta erfarenheter och idéer från kommuner som står 
inför samma utmaningar.

I Sverige och Europa finns ett nätverk mot rasism och diskriminering, som arbetar med dessa frågor. 
Nätverket kallas ECCAR, European Coalition of Cities Against Racism.

Nätverkets arbete inleddes för 13 år sedan på initiativ av Unesco. I Sverige samordnas nätverket av 
SKL, Sveriges kommuner och landsting i samverkan med DO, diskrimineringsombudsmannen. 
Genom detta tillhandahålls exempelvis ett tio-punktsprogram i syfte av att nå bra och bättre framgång 
inom dessa områden.

För att gå med i nätverket krävs ett politiskt beslut om att kommunen vill gå med och har för avsikt att 
arbeta systematiskt mot rasism och diskriminering, exempelvis genom att nyttja det framtagna 10-
punktsprogrammet, enligt SKLs egen beskrivning. Ett program som kan vara vägledande i att ta fram 
en kommunal handlingsplan för lokala arbetet mot diskriminering och rasism. 

Vänsterpartiet yrkar härmed

-att Luleå kommun ansluter sig till Nätverket ECCAR.

-att Luleå kommun tar fram en handlingsplan för kommunens arbete mot diskriminering och rasism 
utifrån ECCARs tiopunktsprogram.

Luleå den 7 december 2016

Nina Berggård (V) Bertil Bartholdson (V)

133



LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-04-11

 
2016/1261-3.1.1.1

Lena Bengtén

Revidering av översiktsplan 2013
Ärendenr 2016/1261-3.1.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Vision Luleå 2050 och Riktningar ska 

aktualiseras med mindre förändringar
2. De sex programmen till Vision Luleå 2050 (del av Luleå kommuns 

översiktsplan) ska revideras och sammanföras till ett dokument. 
Arbetet ska utgå från dagens innehåll så att dokumentets innehåll 
känns igen, behålls och kompletteras så långt är möjligt.

3. Det reviderade programmet ska innehålla övergripande mål, principer 
och rekommendationer

4. Det reviderade programmet ska beskriva hur de övergripande målen 
ska nås genom styrsystem, uppföljning, rutiner, verktyg, dialog, 
samverkan, policies etc

5. Fördjupning för Kronan-området revideras med hänsyn till nya beslut
6. Fördjupning för Bensbyn aktualiseras och inarbetas
7. Kvalitet & samhällsutveckling får i uppdrag att leda arbetet fram till 

förslag till reviderat program (översiktsplan)
8. Förvaltningar och kommunala bolag deltar i arbetet med att ta fram 

underlag och genom att ge förslag och synpunkter
9. Stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen 

deltar i arbetet med att ta digitalisera materialet och utveckla kartor

Sammanfattning av ärendet
Utvärderingen är genomförd med en enkät till handläggare under november-
december 2016 samt genom en begäran om synpunkter till samtliga 
förvaltningar under januari-februari 2017. Synpunkterna har sammanställts 
och bearbetats på en förvaltningsgemensam workshop den 29 mars.

Utvärderingen visar att det finns flera politiska beslut om ex 
utbyggnadsriktning, klimatmål, framtidens skola som påverkar Luleås 
utveckling och därmed innehållet i programmen. Det finns också beslut om 
olika fördjupningar för olika områden, ex utvecklingsplaner som påverkar 
innehållet.

Generellt visar utvärderingen att innehållet i programmen måste kortas ner 
och bli tydligare. Vissa principer är mycket omfattande i textmängd, det finns 
många formuleringar som är likartade och som upprepas i flera program. Det 
finns också delar av innehållet som motsäger varandra. Det omfattande 
textinnehållet gör att det är svårt att hitta i dokumentet. Det mer detaljerade 
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innehållet som finns under Att arbeta för… kan i stort sett tas bort, så att 
programmen blir mer tydligt långsiktiga och övergripande. En förändring för 
detta måste samtidigt bevaka att nuvarande innehåll och struktur kan kännas 
igen.
Kartorna och rekommendationerna måste bli digitala och sökbara, även 
innehållet i form av texter med övergripande mål och principer behöver vara 
sökbart.

De övergripande målen är olika formulerade och greppar över stora områden. 
Målen behöver tydligare visa de större utvecklingsfrågorna och kopplingen 
till riktningarna behöver bli mer synligt. Uppföljningen har utvecklats med 
indikatorer som har tillkommit senare, de har ibland fungerar väl och ibland 
varit svåra att koppla till målen. 

Förhållandet mellan programmens övergripande mål samt principer och 
kommunens styrsystem måste tydliggöras och beskrivas.

Alla principer som behandlar syfte eller uppdraget med utvecklingsplanerna 
eller andra fördjupningar ska beskrivas mer generellt och samlas på ett ställe. 
Kopplingen mellan utvecklingsplanernas innehåll och nämndernas uppdrag 
måste beskrivas.

Vi har saknat tydliga principer för genomförande, som hanterar arbetet med 
dialog, samverkan, styrning, rutiner, policies med mera. De nya arbetssätten 
med medborgar- och brukardialoger måste beskrivas och vår verksamhet som 
förebild hanteras. Syftet med samverkan mellan kommunala verksamheter 
och andra aktörer måste beskrivas tydligare.

Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras beskrivs mycket översiktligt i programmen. Kartan som visar 
kommunens avsikt för mark- och vattenanvändning måste bli tydligare.

Med stöd av alla dessa synpunkter kommer en process i syfte att revidera 
programmen att bli nödvändig.

Beslutsunderlag
 Utvärdering av program till vision Luleå 2050

Lena Bengtén
Samhällsstrateg 

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
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Bakgrund

Programmen ska redovisa Luleå kommuns utvecklingsstrategier med 
hjälp av principer och riktlinjer som visas i text och på karta. De ska 
också visa hur vi avser att ta hänsyn till ”andras” mål och planer. 
Programmet är huvuddelen i Luleås översiktsplan som också består av 
vision och riktningar. Dokumentet ska samla alla kommunens 
verksamheter, underlätta samverkan, styrning, helhetssyn och visa 
sammanhang. Program till vision Luleå 2050 antogs av 
kommunfullmäktige i maj 2013. Efter en mandatperiod ska 
översiktsplanen utvärderas för att sedan antingen aktualiseras eller 
revideras.

Sammanfattning

Utvärderingen är genomförd med en enkät till handläggare under 
november-december 2016 samt genom en begäran om synpunkter till 
samtliga förvaltningar under januari-februari 2017. Synpunkterna har 
sammanställts och bearbetats på en förvaltningsgemensam workshop 
den 29 mars.

Utvärderingen visar att det finns flera politiska beslut om ex 
utbyggnadsriktning, klimatmål, framtidens skola som påverkar Luleås 
utveckling och därmed innehållet i programmen. Det finns också 
beslut om olika fördjupningar för olika områden, ex utvecklingsplaner 
som påverkar innehållet.

Generellt visar utvärderingen att innehållet i programmen måste kortas 
ner och bli tydligare. Vissa principer är mycket omfattande i 
textmängd, det finns många formuleringar som är likartade och som 
upprepas i flera program. Det finns också delar av innehållet som 
motsäger varandra. Det omfattande textinnehållet gör att det är svårt 
att hitta i dokumentet. Det mer detaljerade innehållet som finns under 
Att arbeta för… kan i stort sett tas bort, så att programmen blir mer 
tydligt långsiktiga och övergripande. En förändring för detta måste 
samtidigt bevaka att nuvarande innehåll och struktur kan kännas igen.
Kartorna och rekommendationerna måste bli digitala och sökbara, 
även innehållet i form av texter med övergripande mål och principer 
behöver vara sökbart.

De övergripande målen är olika formulerade och greppar över stora 
områden. Målen behöver tydligare visa de större utvecklingsfrågorna 
och kopplingen till riktningarna behöver bli mer synligt. Uppföljningen 
har utvecklats med indikatorer som har tillkommit senare, de har 
ibland fungerar väl och ibland varit svåra att koppla till målen. 
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Förhållandet mellan programmens övergripande mål samt principer 
och kommunens styrsystem måste tydliggöras och beskrivas.

Alla principer som behandlar syfte eller uppdraget med 
utvecklingsplanerna eller andra fördjupningar ska beskrivas mer 
generellt och samlas på ett ställe. Kopplingen mellan 
utvecklingsplanernas innehåll och nämndernas uppdrag måste 
beskrivas.

Vi har saknat tydliga principer för genomförande, som hanterar 
arbetet med dialog, samverkan, styrning, rutiner, policies med mera. 
De nya arbetssätten med medborgar- och brukardialoger måste 
beskrivas och vår verksamhet som förebild hanteras. Syftet med 
samverkan mellan kommunala verksamheter och andra aktörer måste 
beskrivas tydligare.

Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras beskrivs mycket översiktligt i programmen. Kartan som 
visar kommunens avsikt för mark- och vattenanvändning måste bli 
tydligare.

Med stöd av alla dessa synpunkter kommer en process i syfte att 
revidera programmen att bli nödvändig.

Översiktsplan

Riktningarna, programmen och de områdesvisa rekommendationerna 
är tillsammans Luleå kommuns översiktsplan som alla kommuner är 
skyldiga att ha. Översiktsplanen ska vara aktuell och 
kommunomfattande. Varje mandatperiod ska kommunfullmäktige 
pröva om översiktsplanen och dess fördjupningar fortfarande är 
aktuella eller om en revidering behövs.

En översiktsplan ska visa:
 den avsedda mark- och vattenanvändningen
 hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras
 vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen, riksintressen 

och miljökvalitetsnormer
 vilken hänsyn som tas till nationella och regionala mål, planer 

och program av betydelse för hållbar utveckling
 områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen
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Av programmen framgår hur kommunen i den fysiska planeringen 
förhåller sig till relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program. Programmen anger även en strategisk plan för 
bostadsförsörjning och redovisar områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen.
Men hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras 
beskrivs mycket översiktligt och behöver bli tydligare. Kommunens 
avsikter för mark- och vattenanvändning måste också bli tydligare. 
Förhållningssätt till bland annat kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
och miljöer samt hur kommunen kommer att hantera olika 
riksintressen behöver beskrivas tydligare.

Det finns också två geografiska fördjupningar som måste hanteras vid 
en revidering, för Kronanområdet och Bensbyn. Förutom dessa finns 
även ett antal utvecklingsplaner vars innehåll ska integreras.

Riktningar med avsiktsförklaringar

Riktningar är fyra utpekade strategier i förhållande till Vision Luleå 
2050. De är förtydligade i avsiktsförklaringar och beslutades 2012.
Riktningarna visar våra långsiktiga strategier, de är fortfarande 
aktuella och behöver inte förändras. Men kopplingen mellan riktningar 
och de övergripande målen samt principerna i programmen måste bli 
tydligare.

Övergripande mål

Idag har vi fem övergripande mål, ett för varje program. De har följts 
med hjälp av indikatorer som togs fram efter programmen antagits. 
Den årliga uppföljningen har lett fram till ett antal avgörande faktorer 
som använts som underlag till arbetet med strategisk plan och styrkort.

Utvärderingen visar att alla mål behöver förändras, de behöver på ett 
bättre ange riktningen och ligga på samma nivå. Målen upplevs inte 
tydliga när det gäller att visa hela bredden av en hållbar utveckling. 
Social hållbarhet har en tydlig formulering men det är inte lika tydligt 
för de övriga delarna av hållbarhet (ekonomi och ekologi). Troligen 
behövs ytterligare kanske två till tre mål för att kunna visa vilka 
områden som är prioriterade för Luleås utveckling. Uppföljningen av 
varje mål bör ske med en grupp av indikatorer, kanske kan ett index 
användas. Ämnesområden som saknar övergripande mål är t ex 
klimatfrågan, integration, digitalisering, barnkonventionen och 
biologisk mångfald.
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Ämnesområden som behöver övergripande mål kan vara 
följande(inom parentes syns en koppling till dagens olika program):

 Jämlik hälsa (A)
 Delaktighet (A, B)
 Aktivt liv (B, F)
 Bostad och grannskap (A, B, D)
 Centrum & skärgården (C)
 Ekosystemen (A, B, D, E)
 Klimatpåverkan och kommunikationer (D, F)
 Utbildning och arbete (A, D, E, F)

Principerna

Principerna visar inriktningar eller strategier för kommunens 
utveckling på lång sikt (till 2030). De ska styra kommunens arbete med 
samhällsutveckling. Principerna ger övergripande ramar för vad vi vill 
se och råd för vad vi vill ska ske i form av långsiktig utveckling.

Programmen innehåller idag en för stor mängd principer, vissa med en 
omfattande mängd text och ibland återkommer samma princip i flera 
program. Andra liknar konkreta åtgärder istället för att vara en princip 
för en långsiktig utveckling. Programmen måste ”städas” och 
koncentreras bättre. Dagens principer används som grund och 
formuleras mer kortfattat.

Efter revidering bör alla principer samlas i ett program med rubriker 
som ger en indelning i olika områden. Syftet med indelningen är att 
underlätta för läsaren. Som grund för rubrikerna används programmen 
strategiområden. 
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Sammanfattade synpunkter, program för program

Program Alla jämlika
Principer
Majoriteten av principerna bör vara kvar med justeringar i texten. Barn 
och unga bör vara ett eget övergripande mål.
Att arbeta för
Majoriteten av att-satserna kan tas bort. Arbetssätt för att identifiera 
unga i riskzonen bör lyftas till princip. 

Program Rum för möten
Principer
Majoriteten av principerna bör vara kvar med justeringar i texten. 
Mötesplatser är nära kopplade till innehållet i Alla jämlika och kan 
kombineras. Integration behöver bli tydligare i det övergripande målet. 
Beslut om biblioteksplan, friluftsplan, kulturplan med flera påverkar 
innehållet i programmet. Kulturmiljöfrågorna är otydliga och principer 
för världsarvet måste lyftas in i programmet.
Att arbeta för
Hälften av att-satserna kan tas bort. Vissa delar är omhändertagna av 
utvecklingsplan för centrum. 

Program Kuststaden Luleå
Principer
Programmets principer kommer att förändras i hög grad. Arbetet med 
utvecklingsplan för centrum och det kommande arbetet med 
utvecklingsplan för skärgården kommer att omhänderta de flesta 
principerna. Programmets innehåll behöver inte längre ha dagens 
detaljeringsgrad utan kan bli mer övergripande och kortfattat. 
Kuststadens (centrums) olika funktioner för länet, regionen och 
kommunen bör vara kvar som principer i programmet. Kuststad ersätts 
med begreppet Skärgårdsstad.
Att arbeta för
Alla att-satserna kommer att förändras i arbetet med 
utvecklingsplanerna, ingen behöver vara kvar.

Program Plats för mer
Principer
Programmets principer kommer att förändras i hög grad. Beslut om 
utbyggnadsriktning har förändrat innehållet. Användningen av mark- 
och vattenområden behöver ge tydligare rekommendationer, för detta 
behövs en digital karttjänst. Beslut om klimatmål samt naturreservat 
gör att klimatfrågan och biologisk mångfald behöver visas tydligare i 
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de övergripande målen. Det pågående arbetet med Grön-vit-blå-plan 
kommer att påverka innehållet.
Att arbeta för
De flesta att-satserna bör vara kvar men på en digital karta som visar 
användningen av mark- och vattenområden. Flera av de olika värdena 
som kulturmiljöer, odlingsmark, naturvärden, dricksvatten behöver 
tydliggöras på en karta med hänsynstaganden. Det finns ett antal 
ställningstaganden som inte är vägda mot andra intressen.

Program Ledande nordlig region
Principer
De flesta av programmets principer kan vara kvar men bör omarbetas. 
Området kunskap och kompetens behöver en tydligare beskrivning. 
Beslut om Framtidens skola förändrar inriktningen för programmet. 
Principerna som ska tillämpas för alla strategiområden i programmet 
bör göras tydligare med syften. Även principer om tillväxtområden, 
företagsklimat, teknik mm bör preciseras. Digitaliseringen behöver 
komma in som ny princip.
Att arbeta för
Hälften av att-satserna kan tas bort. Allt som handlar om utbildning 
och kompetens bör samlas upp till principer.

Program Resor och transporter
Principer
Programmets principer är i flera fall för detaljerade, dessa frågor 
kommer att omhändertas i utvecklingsplanerna. Beslut om 
parkeringstal, cykelplan och bullerplan förändrar innehållet. Principer 
om hälsa, trygghet, klimat etc kan samlas ihop med andra programs 
principer. 
Att arbeta för
Flera av att-satserna är på en konkret nivå som inte behöver vara med i 
programmet.
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Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Avgörandet om aktualisering eller revidering samt uppdraget till 
kommunens alla verksamheter ska fattas av kommunfullmäktige.

Förslag till beslutsformulering:
1. Vision Luleå 2050 och Riktningar ska aktualiseras med mindre 

förändringar
2. De sex programmen till Vision Luleå 2050 (del av Luleå kommuns 

översiktsplan) ska revideras och sammanföras till ett dokument. 
Arbetet ska utgå från dagens innehåll så att dokumentets innehåll 
känns igen, behålls och kompletteras så långt är möjligt.

3. Det reviderade programmet ska innehålla övergripande mål, 
principer och rekommendationer

4. Det reviderade programmet ska beskriva hur de övergripande 
målen ska nås genom styrsystem, uppföljning, rutiner, verktyg, 
dialog, samverkan, policies etc

5. Fördjupning för Kronan-området revideras med hänsyn till nya 
beslut

6. Fördjupning för Bensbyn aktualiseras och inarbetas
7. Kvalitet & samhällsutveckling får i uppdrag att leda arbetet fram till 

förslag till reviderat program (översiktsplan)
8. Förvaltningar och kommunala bolag deltar i arbetet med att ta fram 

underlag och genom att ge förslag och synpunkter
9. Stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen 

deltar i arbetet med att ta digitalisera materialet och utveckla kartor
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2017/570-3.4.0.3

Anders Bylund

Överenskommelse om samverkan avseende trafikfrågor, 
SARETS
Ärendenr 2017/570-3.4.0.3-3.4.0.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att kvalitet & samhällsutveckling avsätter 

150 000 kronor per år för finansiering av SARETS-samarbetet.
2. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 

överenskommelse om samverkan avseende trafikfrågor med fokus på 
daglig arbets- och studiependling.

3. Kommunstyrelsen utser politisk representant till 
styrgrupp/samverkansgrupp 

Sammanfattning av ärendet
Kommunala trafikstrategier har under senare år blivit vanligt förekommande i 
Norrbotten. I takt med erfarenheterna från dessa har insikten ökat om behovet 
att hantera många frågeställningar i ett vidare perspektiv än enbart inom den 
egna kommunen. Med detta som bakgrund har ett pilotprojekt genomförts i 
syfte att utarbeta en gemensam trafikstrategi. Kommunerna Boden, Kalix, 
Luleå, Piteå och Älvsbyn har i samverkan med Trafikverket Region Nord, 
Länsstyrelsen Norrbotten, Regionala kollektivtrafikmyndigheten och 
Norrbottens läns landsting utarbetat denna regionala trafikstrategi.

Syftet har varit att utarbeta en strategi med fokus på hållbart och effektivt 
resande för arbets- och studiependling inom regionen. Projektet har benämnts 
SARETS – Samverkan regional trafikstrategi. Arbetet har utförts av en 
arbetsgrupp bestående av tjänstemän från kommunerna och de regionala 
myndigheterna samt en politisk styrgrupp med representanter från 
kommunerna.

Projektet har resulterat i en Trafikstrategi – Tillsammans Framåt (Bilaga 1). För 
att aktivt möta och arbeta med de utmaningar som regionen står inför har fem 
samarbetsområden tagits fram.

De fem samarbetsområdena är:
• Regionalt samarbete
• Utvecklad kollektivtrafik
• CO2-snåla transporter och klimatsmarta bilresor
• Gemensam Mobility Management
• Fysisk infrastruktur
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Dessa områden ger inriktning och prioritering för samarbetet. Tillsammans 
bidrar de till att nå ett mer hållbart transportsystem. Fokus i denna version av 
strategin är daglig arbets- och studiependling, vilket genomsyrar samtliga 
samarbetsområden och är det som prioriteras främst.

Projektet föreslås fortsätta enligt framtagen överenskommelse om samarbete. 
(Bilaga 2). Ett årligt rullande/växlande ordförandeskap mellan de fem 
kommunerna kommer att tillämpas. Piteå kommun har ordförandeskapet 
2017. Därefter blir det Älvsbyn (2018), Boden (2019), Kalix (2020) och Luleå 
(2021).

Kostnader för nedlagd tid och egna resurser inom samarbetet tas av 
respektive part. Andra kostnader i samband med arbetsgruppens arbete 
fördelas på deltagarna efter överenskommelse. Kostnaden för åtgärderna 
beräknas uppgå till 450 000 kronor per år och finansieringen fördelas baserat 
på invånarantal enligt nedan: 

Bodens kn 100 000 kr
Kalix kn 50 000 kr
Luleå 150 000 kr
Piteå kn 100 000 kr
Älvsbyns kn 50 000 kr

Beslutsunderlag
 Bilaga 1: Trafikstrategi – Tillsammans Framåt
 Bilaga 2: Överenskommelse om samverkan avseende trafikfrågor – med 

 fokus på daglig arbets- och studiependling

Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Medfinansiering för Norrbotniabanegruppen 2017 - 2020
Ärendenr 2017/538-3.1.1.5

Kvalitets & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Luleå kommun medfinansierar en ny 

treårig projektperiod för Norrbotniabanegruppen.
2. För 2017 anslås 195 000 kronor från anslaget för strategiska 

utvecklingsinsatser.
3. För perioden 2018 - 2020 hänskjuts finansieringen till arbetet med 

Strategisk Plan och Budget.
4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att teckna 

medfinansieringsintyget.

Sammanfattning av ärendet
Norrbotniabanegruppens projektperiod 2015 - 2017 med projektnamnet ”NBB 
– ett samhällsbyggnadsprojekt” avslutas den sista juni i år.

Vid huvudmannagruppsmötet i augusti 2016 beslutades att 
Norrbotniabanegruppens (NBBG) påverkansarbete skall fortgå för att nå 
målet om en utbyggd järnväg mellan Umeå och Luleå, den så kallade 
Norrbotniabanan. Den kommande projektperioden går under namnet 
”Tillväxtspår med Norrbotniabanan” med Skellefteå kommun som fortsatt 
projektägare.

Därför söker NBBG nu medfinansiering hos samtliga medlemmar. NBBG har 
lagt upp en budget på drygt tolv miljoner kronor för treårsperioden. För Luleå 
kommuns del innebär det medfinansieringsbidrag enligt nedan:

 2017 194 814 kronor (juli – december)
 2018 487 870 kronor
 2019 455 097 kronor
 2020 247 107 kronor (januari – juni)

Beslutsunderlag
 Ansökan Norrbotniabanegruppen 2017-03-31
 Medfinansieringsintyg

Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling
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Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
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Skellefteå 2017-03-31

Norrbotniabanegruppen söker regional 
medfinansiering för en ny treårig projektperiod 

Norrbotniabanegruppens projektperiod 2015-2017 med projektnamnet ”NBB – ett 
samhällsbyggnadsprojekt” avslutas den sista juni i år. 

Under den senaste projektperioden har projektet tagit ytterligare steg framåt. 
Regeringen stöttade NBBABs ansökan till EU om medfinansiering för arbetet med 
järnvägsplanerna mellan Umeå – Skellefteå samt bygghandlingar för sträckan Umeå och 
Dåva, banans första 12 km. EU-ansökan beviljades hösten 2015 och arbetet kom igång 
omgående. Trafikverket som utför planeringsarbetet siktar på en byggstart för banans 
första delsträcka mellan Umeå och Dåva i juni nästa år. Vidare pågår arbetet för fullt 
med att få in Norrbotniabanan i den nationella transportplanen som går ut på remiss i 
augusti i år. 

Projektet känner starkt medvind, men det är viktigt att projektet vidmakthåller denna 
position och inte tappar fart. Därför är det viktigt att driva Norrbotniabanegruppens 
påverkansarbete vidare.

Vid huvudmannagruppsmötet i augusti 2016 beslutades att Norrbotniabanegruppens 
(NBBG) påverkansarbetet skall fortgå för att nå målet om en utbyggd järnväg mellan Umeå 
och Luleå, den så kallade Norrbotniabanan. Den kommande projektperioden går under 
namnet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan” med Skellefteå kommun som fortsatt 
projektägare.

Därför söker vi nu medfinansiering hos samtliga våra medlemmar och en tänkbar ny. 
NBBG har lagt upp en budget på drygt tolv miljoner kronor för treårsperioden. 
Kostnadsbudgeten och fördelning mellan de offentliga och privata finansiärerna redovisas på 
sista sidan. 

Ansökan ska lämnas in den 3:e maj till Region Norrbotten och Region Västerbotten. Inför 
detta behöver NBBG få medfinansieringsintyg från varje finansiär, se bifogat dokument. 
Vi ber er att skyndsamt hantera detta och skicka det till oss i god tid, men senast 
den 28 april. Vi är tacksamma om ni scannar och mejlar över intyget till undertecknad och 
därefter skickar originalet via brevpost till densamma.

Norrbotniabanegruppen I Skellefteå kommun
Postadress I Samhällsutveckling I 931 85 Skellefteå

www.norrbotniabanan.se148



Jag är tacksam om ni å de snaraste kan meddela att ni mottagit förfrågan och vem som är 
kontaktperson i er organisation för ärendet.  Återkom gärna med frågor och synpunkter till 
mig!

Med vänlig hälsning 

Elisabeth Sinclair
Projektledare
Mobil: 0730-596010
Mejl: elisabeth.sinclair@norrbotniabanan.se

Postadress: 
Norrbotniabanegruppen, 
Skellefteå kommun, Samhällsutveckling, 
931 85 Skellefteå

.

Norrbotniabanegruppen I Skellefteå kommun
Postadress I Samhällsutveckling I 931 85 Skellefteå

www.norrbotniabanan.se149
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Kostnadsbudget
Egen Personal 2017 2018 2019 2020 Totalt
Projektledare 100% 315 600 646 980 663 155 339 867 1 965 602 
Kommunikatör 100% 216 000 442 800 453 870 232 608 1 345 278 
Ekonom 20% 43 860 89 913 92 161 47 232 273 166 
Totalt 575 460 1 179 693 1 209 186 619 707 3 584 046 

Köp av tjänst 2017 2018 2019 2020 Totalt
Informationsarbete exv Krux 200 000 350 000 350 000 180 000 1 080 000 
Ny film 150 000 150 000 
Omvärldsbevakning exv Meltwater 20 000 40 000 40 000 20 000 120 000 
Mynewsdesk 30 000 30 000 30 000 90 000 
Utredningsarbete, underlagsmaterial, externa föreläsare 300 000 750 000 600 000 300 000 1 950 000 
Totalt 520 000 1 320 000 1 020 000 530 000 3 390 000 

Resor och logi 2017 2018 2019 2020 Totalt
Resor och logi 122 500 418 000 406 000 178 500 1 125 000 
Traktamenten/bilersättningar etc 15 000 30 000 30 000 15 000 90 000 
Totalt 137 500 448 000 436 000 193 500 1 215 000 
Investeringar, material och externa
lokaler 2017 2018 2019 2020 Totalt
Annonser 50 000 100 000 100 000 50 000 300 000 
Utställningar, monterhyra etc 105 000 515 000 510 000 395 000 1 525 000 
Totalt 155 000 615 000 610 000 445 000 1 825 000 

Schablonkostnader 2017 2018 2019 2020 Totalt
Lönebikostnader 245 606 503 493 516 080 264 491 1 529 670 
Indirekta kostnader 123 160 252 478 258 790 132 630 767 058 
Totalt 368 766 755 971 774 870 397 121 2 296 728 

Utjämning

Summa faktiska kostnader 1 756 726 4 318 664 4 050 056 2 185 328 12 310 774 

Offentlig kontant finansiering År 1 År 2 År 3 År 4 Total kostnad Fördelningsnyckel

Bodens kommun 71 745 179 671 167 601 91 003 510 020 8,99%
Luleå kommun 194 814 487 870 455 097 247 107 1 384 888 24,40%
Piteå kommun 108 223 271 022 252 817 137 273 769 335 13,56%
Skellefteå kommun 185 202 463 799 432 643 234 915 1 316 559 23,20%
Robertsfors kommun 18 695 46 818 43 673 23 713 132 898 2,34%
Umeå kommun 150 485 376 859 351 544 190 880 1 069 768 18,85%
Haparanda kommun 27 333 68 449 63 851 34 670 194 303 3,42%
Kalix kommun 41 866 104 844 97 802 53 104 297 616 5,24%
Region Norrbotten 439 182 1 079 666 1 012 514 546 332 3 077 694 25,00%
Region Västerbotten 439 182 1 079 666 1 012 514 546 332 3 077 694 25,00%
Privat kontant finansiering
BillerudKorsnäs Karlsborgs bruk 12 500 25 000 25 000 12 500 75 000
Bolidens Mineral AB 12 500 25 000 25 000 12 500 75 000
Norrbottens byggmästarförening Fastighets AB 5 000 10 000 10 000 5 000 30 000
SCA Munksund 12 500 25 000 25 000 12 500 75 000
Smurfit Kappa 12 500 25 000 25 000 12 500 75 000
SSAB EMEA AB 12 500 25 000 25 000 12 500 75 000
Företag 7 12 500 25 000 25 000 12 500 75 000
Projektet totala finansiering 1 756 726 4 318 664 4 050 056 2 185 328 12 310 774

Projektet totala kostnad 1 756 726 4 318 664 4 050 056 2 185 328 12 310 774
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Medfinansieringsintyg

Härmed intygas att undertecknad medfinansiär 
åtar sig att finansiera projektet: Tillväxtspår med Norrbotniabanan 2017-2020

 OffentligAnge om medfinansieringen är:
Kryssa i ett av alternativen  Privat

Medfinansiering kommer ske med totalt högst:       SEK och beräknas ske enligt följande fördelning:

Kontant medfinansiering med högst: År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 Totalt
Kontanta medel 194814 487870 455097 247107 1384888
Summa kontant medfinansiering    194814 487870    455097 247107 1384888
Bidrag i annat än pengar (direktfinansiering) med högst:
Varor                        0
Tjänster (t ex arbetstid)                        0
Mark och fastigheter                        0
Bygg- och anläggningsarbeten                        0
Summa bidrag i annat än pengar    0    0    0    0    0
Summa total medfinansiering    0    0    0    0    0
Belopp i tabellen anges i SEK. Observera att medfinansiering från stödmottagaren och eventuell samverkanspart i projektet aldrig räknas som bidrag i annat än 
pengar, medfinansieringen ska i de fallen redovisas som kontant medfinansiering även om finansieringen avser varor, tjänster (inkl arbetstid/lön), mark och 
fastigheter eller bygg- och anläggningsarbete.
Bidrag i annat än pengar i arbetstid beräknas på 330 kronor per arbetstimme, lönebikostnadspåslag och semesterersättning ingår i beloppe.t

Ange från vilket anslag den offentliga kontanta medfinansieringen kommer från:
Frågan gäller endast offentlig kontant medfinansiering, se även mer information på sidan 2 i intyget. Kryssa i ett av alternativen, belopp anges om den totala 
medfinansieringen kommer från olika anslag. 

Regionala tillväxtåtgärder (1:1)      

Övriga nationella anslag      

Övriga medel      

För alla former av medfinansiering, förutom kontanta medel, ska ett beräkningsunderlag bifogas medfinansieringsintyget.
Medfinansieringen ska verifieras med underlag i samband med ansökan om utbetalning.

Medfinansierande organisation:
Namn Organisationsnummer
Luleå kommun 21 20 00-2742
Postadress
Box 50001
Postnummer Ort
973 21 Luleå

Underskrift av person som är behörig att företräda organisationen
Datum
     

Namnteckning Namnförtydligande
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Information angående uppföljning av anslag 
(gäller enbart nationell kontant medfinansiering)

Region Västerbotten behöver få in uppgiften avseende vilket typ av anslag medfinansieringen kommer från för att 
Regionförbundets uppföljning ska bli korrekt. Nedanstående tabell beskriver de anslag som är valbara i 
medfinansieringsintyget och vilka typer av anslag som ryms inom respektive.
 Reg. tillväxt Övr. nat. anslag Övriga medel
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-04-04

 
2017/346-3.1.1.3

Frida Wikström

Planuppdrag för del av Centrum, Gamen 7 och 21
Ärendenr 2017/346-3.1.1.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge 

stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till 
detaljplan för del av Centrum, Gamen 7 och 21.

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om antagande av detaljplanen om 
planen hanteras enligt standardförfarande eller enkelt planförfarande 
och inga skriftliga erinringar har framförts under utställningstiden.

Sammanfattning av ärendet

Ungefärligt planområde för Gamen 7 och 21.

Nåiden Bygg AB har ansökt om bygglov för en påbyggnad av en befintlig 
byggnad på Gamen 21 med en våning för att möjliggöra bostäder. Gällande 
detaljplan anger ”område för bostadsändamål” och att bebyggelsen ska 
utgöras av sammanbyggda hus i fyra våningar. Miljö- och byggförvaltningen 
har gjort bedömningen att ändringen inte kan ses som en mindre avvikelse 
från gällande detaljplan och kräver en ändrad detaljplan. Syftet med 
detaljplanen är att pröva förutsättningarna för ytterligare en våning med 
bostäder på fastigheten.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet & samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-04-04

 
2017/346-3.1.1.3

Frida Wikström

Gällande översiktsplan anger att en generell förtätning i Luleå centrum är 
önskvärd och att förtätning genom påbyggnad av befintliga byggnader ska 
prövas. Förslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

På den närliggande fastighet Gamen 7 finns Lignellska huset som är utpekad 
som särskilt kulturhistoriskt intressant byggnad i den inventering som 
genomfördes under 2016. Gamen 7 bör ingå i planområdet för att pröva 
möjligheterna att skydda den kulturhistorisk värdefulla byggnaden.

Ärendet har beretts av kvalitet & samhällsutveckling i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
Nåiden Bygg AB
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 1 (2)
Kvalitet och samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-04-10

 
2017/483-3.1.1.3

Frida Wikström

Planuppdrag för Stadsön 1:124, Gammelstad
Ärendenr 2017/483-3.1.1.3

Kvalitet och samhällsutvecklings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att ge 

stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag till 
detaljplan för Stadsön 1:124 i Gammelstad. 

2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar om antagande av detaljplanen om 
planen hanteras enligt standardförfarande eller enkelt planförfarande 
och inga skriftliga erinringar har framförts under utställningstiden.

3. Vid planarbetet ska allmänhetens tillgång till strandområdet samt 
åtkomst till huvudledningar för vatten och spillvatten samt 
serviceledning inom området ska säkerställas.

Sammanfattning av ärendet

Ungefärligt planområde

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-17 att sälja fem samhällsfastigheter till 
Hemsö Fastighets AB, bland annat Stadsön 1:124. Gällande detaljplan anger 
A-ändamål där kommun, landsting eller stat måste vara huvudman. Syftet 
med detaljplanen är att ändra användningen för att kunna genomföra 
försäljningen och att avgränsa fastigheten.
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LULEÅ KOMMUN BESLUTSFÖRSLAG 2 (2)
Kvalitet och samhällsutveckling Ärendenr
Kvalitet & samhällsutveckling 2017-04-10

 
2017/483-3.1.1.3

Frida Wikström

Förslaget bedöms vara förenligt med gällande översiktsplan.

Strandområdet är ett välanvänt stråk för rekreation och befintlig parkering 
nordöst om befintlig byggnad nyttjas som passage förbi området. Tillgången 
för allmänheten till strandområdet ska säkerställas i detaljplanen. I planarbetet 
bör man även utreda möjligheten för gående och cyklister att passera området 
framförallt längs med stranden men även och i områdets nordöstra del.

Genom området går huvudledningar för vatten och spillvatten samt en 
serviceledning till Stadsön 1:424. Åtkomst till dessa ledningar ska säkerställas 
vid planarbetet.

Vård- och omsorgsboendet har en gård mot vattnet. Vid planarbetet bör 
fortsatt tillgång till kvalitativ utemiljö säkerställas.

Planarbetet inleds under kvartal två 2017.

Ärendet har beretts av kvalitet & samhällsutveckling i samråd med 
stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen.

Frida Wikström
Samhällsstrateg samhällsplanering

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Stadsbyggnadsnämnden
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LULEÅ KOMMUNS
PERSONALSTIFTELSE  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Ärendenr
2017-03-28
 

Nomineringar till Luleå kommuns personalstiftelse

En sammanställning av nya styrelsemedlemmar som berörda fack har enats 
om att nominera. Dessutom så skall en ny Ordförande beslutas eftersom 
undertecknad Lars Sandström har för avsikt att avgå omgående på grund av 
nytt jobb.

Nya ledamöter Avgående
Carola Isaksson (Kommunal) Viktoria Kassfeldt 
Malin Löpare (Vision)  Lars Sandström 

Som ny ordförande har berörda fack enats om att nomineras styrelseledamot 
Jimmy Rova (SACO) 

Lars Sandström
Avgående ordförande
Luleå Kommuns Personalstiftelse
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LULEÅ KOMMUN VAL 1 (1)
Kommunledningsförvaltningen Ärendenr
Kansliet 2017-04-04

 
2017/539-1.1.2.3

Henrik Berg

Val av ny ledamot och nytt ombud i Bothnian Arc 
ekonomisk förening
Ärendenr 2017/539-1.1.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser Niklas Nordström (S) till ledamot och Daniel Smirat 
(S) till ombud i Bothnian Arc ekonomisk förening till och med 2018-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Yvonne Stålnacke (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Bothnian Arc 
ekonomisk förening.

Socialdemokraterna föreslår att

– Niklas Nordström, LULEÅ (nu ombud)

utses till ny ledamot, och 

– Daniel Smirat, LULEÅ

utses till nytt ombud i Bothnian Arc ekonomisk förening till och med 2018-12-
31.

Henrik Berg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Yvonne Stålnacke
Niklas Nordström
Daniel Smirat
Bothnian Arc ekonomisk förening
Kanslikontoret
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