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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2017-04-25

Information från arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2017/621-3.5.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om sin verksamhet.
Gunilla Lundin
kanslichef
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1 (1)
Ärendenr
2017/621-3.5.3.1

LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2017-05-08
Ärendenr 2016.1544-1.1.1.7

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare
BothnianArc
2017-04-19

Ämne
Hid.nr. 2017.2530
Inbjudan till Bottenviksbågeforum 2017, Rokua
Finland, 2017-05-19

KommunAkuten
2017-04-24

Hid nr 2017.2650
Juridik för kommunägda företag, Stockholm
2017-09-12
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2017-04-19

§ 49
Medborgarförslag om skridskobana på Mjölkudden
Ärendenr 2017/42-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att rekommendera kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget om en skridskobana vid Ankarkronan på Mjölkudden
med hänvisning till att det finns isrink med belysning intill Tunaskolan.

Sammanfattning av ärendet
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag, att kommunen skjuter till
pengar så att skridskobanan, bakom Ankarkronans bostadsområde, ska kunna
plogas upp. Den har stått oplogad i många år och används som
parkeringsplats. Förslagsställaren tycker att det är långt till närmaste isrink då
det är 15-20 minuters promenad dit, och vill ha en skridskobana närmare.
Medborgarförslaget är lämnat till Luleå kommun och kommunfullmäktige har
beslutat att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen översänder medborgarförslaget till fritidsnämnden för
yttrande.
Fritidsförvaltningen har ingen rådighet över området och hänvisar till
närmaste isrink som finns vid Tunaskolan på området Mjölkudden/Tuna.
Fritidsförvaltningen föreslår 2017-02-20 fritidsnämnden att besluta att
rekommendera kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om en
skridskobana vid Ankarkronan på Mjölkudden med hänvisning till att det
finns isrink med belysning intill Tunaskolan.
Arbetsutskottet föreslår 2017-04-05 fritidsnämnden besluta att rekommendera
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om en skridskobana vid
Ankarkronan på Mjölkudden med hänvisning till att det finns isrink med
belysning intill Tunaskolan.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2017-04-19

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, 2017-01-12, Hid FRI 2016.548
 Kommunfullmäktige § 14, 2017-01-30, Hid FRI 2017.178
 Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-04-05, § 18

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Ärendenr. 2017/33

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2017-04-19

§ 50
Medborgarförslag om att skapa en beachvolleyanläggning i
Luleå
Ärendenr 2017/43-1.5.2.1

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden rekommenderar kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget om en beachvolleyanläggning i Luleå med hänvisning till
att det finns två planer på Porsö IP samt möjlighet att spela på badplatsen på
Gültzaudden.

Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren föreslår att ett center för beachvolley med minst fyra
permanenta planer av bra kvalitet anläggs i Luleå. Förslagställaren anför att
beachvolley är en lättillgänglig, skonsam och integrerande sport och att det
fåtal planer som finns i Luleå är utspridda och att tillgängligheten till dessa är
bristfällig.
Medborgarförslaget är lämnat till Luleå kommun och kommunfullmäktige har
beslutat att överlämna det till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen översänder medborgarförslaget till fritidsnämnden för
yttrande.
Fritidsförvaltningen föreslår 2017-02-20 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om en beachvolleyanläggning
i Luleå med hänvisning till att det finns två planer på Porsö IP samt möjlighet
att spela på badplatsen på Gültzaudden.
Arbetsutskottet föreslår 2017-04-05 fritidsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget om en beachvolleyanläggning
i Luleå med hänvisning till att det finns två planer på Porsö IP samt möjlighet
att spela på badplatsen på Gültzaudden.

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

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

2017-04-19

Beslutsunderlag





Medborgarförslag, 2017-01-11, Hid FRI 2017.181
Medborgarförslag, bilaga, 2017-01-17, Dok.id FRI 314458
Kommunfullmäktige § 13, 2017-01-30, Hid FRI 2017.180
Arbetsutskottets förslag till beslut 2017-04-05, § 19

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen, Ärendenr. 2017/32

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Beachvolleycenter i Luleå
Jag föreslår att vi skapar ett beachvolleycenter i Luleå med minst fyra permanenta planer av
bra kvalitet.

Varför
●

●

●

Beachvolley är en fantastisk sport.
○ Lättillgänglig - Om det finns planer behöver man bara en boll och fyra spelare
för att ha riktigt kul.
○ Skonsam - Man kan hålla på högt upp i åldrarna.
○ Integrerande - Många nyanlända flyktingar har sporten med sig från sina
hemländer.
○ Beachvolley är en OS-gren sedan 1996.
Bra med flera planer i samma anläggning.
○ Det fåtal planer som finns i Luleå kommun är utspridda och endast Porsö IP
har två planer intill varandra.
○ Folk som vill spela har större chans att hitta en ledig plan utan att åka runt i
hela Luleå. Vid Porsö IP kan det ibland vara flera spelsugna gäng som köar.
○ Med flera samlade planer ökar chansen till nya bekantskaper.
○ För tävlingar behövs flera planer. Lule Volley, som har arrangerat Lule
Midnight Beach som s k Open-turnering de senaste sex åren, har då anlagt
fyra temporära planer på Gültzauuddens strand, vilket innebär en hel del
jobb.
○ Lule Volleys populära tävling Sommartoppen hade 69 deltagare 2016.
Deltävlingarna spelas under tre timmar varje torsdag på de två planerna vid
Porsö IP. Under tre timmar blir det dock i snitt bara 45min spel och över två
timmars väntan för deltagarna. Det vore betydligt roligare med omvända
siffror.
Viktigt med bra kvalitet - natursand med jämn kornstorlek.
○ De planer som finns i Luleå är av varierande kvalitet. Några har dåliga nät. De
flesta har vass (krossad) sand som sliter på både kläder och hud. En del har
till och med stora vassa stenar i sanden som innebär risk för allvarliga skador
på spelarna. Planen vid Hälsans Hus har jättebra sand, men där tas tyvärr
nätet bort under sommaren.
○ Med natursand istället för krossad sand undviks skrapsår på hud och hål i
kläder.
○ Med en jämn kornstorlek torkar sanden fortare efter regn och planerna håller
sig jämnare. Annars bildas lätt svackor vid mitten och så småningom en så
kallad "cementbotten" när de minsta kornen har silats längst ner.

10

Hur
●

Placering
○ Bästa platsen vore grönområdet vid Hälsans Hus. Där är det nära till både
badplatser och bussar, samt Hälsans Hus övriga idrottsanläggningar med
Gymnasiebyn alldeles intill.

○

●

■
Näst bästa platsen är vid Porsö IP där det sedan tidigare finns ytterligare två
planer. Där är det nära till Universitetet och platsen är redan välkänd med de
enda hyfsade och permanenta planerna i kommunen. Det är också en av få
platser i Luleå där studenter och andra lulebor träffas och umgås.
Studentidrotten (STIL) har lösa planer på en hall för beachvolley (t ex under
vintern) vilket också kan vara ett bra argument.

■
Anläggning
○ Kontakta Lule Volley för anvisningar om hur beachvolleyplaner bör anläggas.
○ Det viktiga är bra underarbete, bra sand och bra nätstolpar. Om det görs rätt
kan anläggningen hålla i över 30 år. Övrigt material (nät och linjer) slits mer
men kan också enkelt bytas ut.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2016-11-24

§ 96
Medborgarförslag om att skapa en älgstig i Kyrkbyn
Ärendenr 2016/199-008

Kulturnämndens förslag till beslut
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om att
skapa en älgstig i kyrkbyn med hänvisning till kulturförvaltningens yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Kulturförvaltningen anser att delar av förslaget kan var möjligt att genomföra
men har synpunkter på skyltning och driftansvar.
Föreslagen placering av älgtornen ligger delvis inom världsarvets buffertzon.
Det område som omringar världsarvet och som syftar till att skydda
världsarvets värden. Föreslagen utformning (höjd, gestaltning), antal och
placering av torn och saltstenar bedöms inte skada världsarvets värden.
Beträffande skyltning till turistattraktionen från torgen (förslagsställarens
formulering, tolkas av kulturförvaltningen som Kyrktorget) framhåller
kulturförvaltningen att världsarvets parter i förvaltningsplanen för
Gammelstads kyrkstad enats om att bebyggelsemiljöns asketiska skönhet får
ta plats utan att utsättas för konkurrens och därför finns en strävan att miljön
ska vara fri från plakat och flaggor mm som skymmer möjligheten att uppleva
kulturmiljön och dess särprägel. kulturförvaltningen motsätter sig därför
skyltning från Kyrktorget.
Kulturförvaltningen arbetar för att besökarens förväntningar bygger på
berättelsen om Gammelstad och de sedvänjor som är sammanbundna med
kyrkstadslivet. Vi arbetar tillsammans med världsarvets aktörer för att
utveckla besöksmålet och då med fokus på världsarvsrelaterad verksamhet.
Kulturförvaltningen har inga medel i sin budget för genomförande av
förslaget och ser inte att anläggande eller drift av älgtorn i Gammelstadsviken
ligger inom förvaltningens verksamhetsområde.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen avslå
medborgarförslaget om att skapa en älgstig i kyrkbyn med hänvisning till
kulturförvaltningens yttrande.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2016-11-24

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden föreslå
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om att skapa en älgstig i kyrkbyn
med hänvisning till kulturförvaltningens yttrande.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen avslå
medborgarförslaget om att skapa en älgstig i kyrkbyn med hänvisning till
kulturförvaltningens yttrande.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden föreslå
kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget om att skapa en älgstig i kyrkbyn
med hänvisning till kulturförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen begär in yttrande från kulturnämnden angående
medborgarförslag om att skapa en älgstig i Kyrkbyn. Förslagsställaren föreslår
en turistattraktion i form av en älgstig skapas i Gammelstadsviken bestående
av några enkla torn och saltstenar samt skyltning från torgen.
Kulturförvaltningens svar lämnas av världsarvssamordnaren och tar avstamp
i förvaltningsplanen för världsarvet Gammelstads kyrkstad beslutad av
kommunfullmäktige i november 2015, ärendenr: 2016/715-1.5.2.1.

Sammanträdet
Kulturchefen Åke Broström redogör ärendet om att skapa en älgstig i
Kyrkbyn.

Beslutsgång
Ordförande ställer kulturnämndens arbetsutskotts förslag till beslut under
proposition och finner att kulturnämnden röstar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag





Medborgarförslag om att skapa en älgstig i Kyrkbyn, KULT 2016/189
Kommunfullmäktiges beslut, KF 2016/715-1.5.2.1
Missiv, KLF 2016/199
Kulturförvaltningens förslag, KULT 2016/199

Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Jens Lundström

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2016-06-20

§ 176
Medborgarförslag om att skapa en älgstig i Kyrkbyn
Ärendenr 2016/715-1.5.2.1

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

Sammanfattning av ärendet
Förslagställaren föreslår att en turistattraktion i form av en älgstig skapas i
kyrkbyn i Gammelstad, i form av några enkla torn och saltstenar.

Beslutsunderlag


Medborgarförslag 2016-06-09, Dokumentid 290208

Beslutet skickas till
Förslagställaren
Kommunstyrelsen
Kanslikontoret

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Se skiss.

-·---------------------- ---

Skapa en turistattraktion i Kyrkbyn i form av en 'älgstig' med
några enkla torn+ sätt ut saltstenar.
Märk sedan upp med älgskyltar från torgen och skapa info
om detta och vilka tider som det är bra odds att få se
en älg.
Kan behålla turister kanske nån natt extra i Luleå + skolor
använda detta i undervisning.

Jag godkänner att Luleå kommun lagrar och behandlar de personuppgifter Jag lämnar, i enlighet med

Personuppgiftslagen (1998:204). Jag är också medv ten om au det förslag Jag lämnar in kommer alt publiceras
pl Luleå kommuns webbplats, tillsamma med It namn, I samband med all protokoll och kallelser görs
UllgängUga via wwwJulea.se.

/6

!lax
0920-13688
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret
Jenny Nilsson

2017-04-13

1 (2)
Ärendenr
2016/1264-1.1.1.5

Personalkontorets yttrande över motion mer flexibla rutiner
vid rekrytering av lärare
Ärendenr 2016/1264-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionärens första att-sats med
hänvisning till att det från 2017-01-01 beslutats om en ny
lönesättningsprocess inom barn-och utbildningsförvaltningen.
2. Kommunfullmäktige besluta att avslå motionärens andra att-sats d.v.s
att Luleå kommun utreder risken för eventuella kostnadsökningar om
rektorer ges ökade befogenheter vid rekrytering.

Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in en motion om mer flexibla rutiner vid rekrytering av lärare
från miljöpartiet. Motionen innebär ett ansvarssystem där rektorer ges större
befogenheter vid lönesättning av nyanställda lärare.
Personalkontoret har från 2017-01-01 beslutat om en ny lönesättningsprocess
vid nyanställning inom barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen. Detta i syfte att bidra till högre kvalitet och effektivitet i
rekryteringsprocessen genom att förflytta bedömning av meriter närmare
verksamheten där kunskapen om verksamhetens behov är som störst. Detta
förväntas i sin tur bland annat bidra till att kandidater får en tydligare
motivering i lönehänseende samt en snabbare rekryteringsprocess.
Den utvecklade lönesättningsprocessen utgår från nuvarande
delegationsordning vilket innebär att personalkontoret beslutar om lönespann
och verkar för att minimera intern konkurrens, löneglidning samt värnar om
önskvärd lönestruktur. Lönespannen har utvidgats och skapar större
handlingsutrymme för chef och därigenom ställs högre krav på dennes ansvar
för lönespridningen i arbetsgruppen och bedömningen av meriter.
Personalkontoret har en mer rådgivande roll gentemot förvaltningar och
chefer vid lönesättning.
Den nya lönesättningsprocessen kommer följas upp av barn- och
utbildningsförvaltningen och personalkontoret under 2017. Detta för att ha
möjlighet att motverka eventuella kostnadsökningar när rektorer har fått
ökade befogenheter vid lönesättning av nyanställda.

17

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Personalkontoret
Jenny Nilsson

2017-04-13

Beslutsunderlag



Motion från miljöpartiet
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-24 § 233

Jenny Nilsson
Enhetschef

Beslutet skickas till
Miljöpartiet, personalkontoret, barn- och utbildningsförvaltningen

18

2 (2)
Ärendenr
2016/1264-1.1.1.5

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-30

§ 29
Motion om mer flexibla rutiner vid rekrytering av lärare
Ärendenr 2016/696-008

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
bifalla motionärens första attsats: Luleå kommun utreder hur rektorer kan ges
ökade befogenheter vid rekrytering och lönesättning.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
avslå motionärens andra attsats: Luleå kommun utreder risken för eventuella
kostnadsökningar om rektorer ges ökade befogenheter vid rekrytering. Denna
kalkyl jämförs med vad en befarad lärarbrist beräknas ge för kostnader och
andra olägenheter om nuvarande ansvarssystem behålls.

Sammanfattning av ärendet
Det har kommit in en motion från Miljöpartiet om mer flexibla rutiner vid
rekrytering av lärare. Motionen innebär ett ansvarssystem där rektorer ges
större befogenheter vid lönesättning av nyanställda lärare.
Luleå kommuns centrala personalkontor har från 1 januari 2017 infört en ny
rutin för lönesättning vid nyanställning inom barn- och
utbildningsförvaltningen. Den nya rutinen ger rektorer större befogenheter
vid lönesättning och uppföljning av den nya rutinen är planerad.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionärens första attsats:
Luleå kommun utreder hur rektorer kan ges ökade befogenheter vid
rekrytering och lönesättning.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionärens andra attsats:
Luleå kommun utreder risken för eventuella kostnadsökningar om rektorer
ges ökade befogenheter vid rekrytering. Denna kalkyl jämförs med vad en
befarad lärarbrist beräknas ge för kostnader och andra olägenheter om
nuvarande ansvarssystem behålls.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionärens första attsats: Luleå kommun
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utreder hur rektorer kan ges ökade befogenheter vid rekrytering och
lönesättning.
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionärens andra attsats: Luleå kommun
utreder risken för eventuella kostnadsökningar om rektorer ges ökade
befogenheter vid rekrytering. Denna kalkyl jämförs med vad en befarad
lärarbrist beräknas ge för kostnader och andra olägenheter om nuvarande
ansvarssystem behålls

Beskrivning av ärendet
Personalkontoret har från 1 januari 2017 beslutat om en ny
lönesättningsprocess av nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen
och socialförvaltningen. Detta i syfte att bidra till högre kvalitet och
effektivitet i rekryteringsprocessen genom att förflytta bedömning av meriter
närmare verksamheten där kunskapen om verksamhetens behov är som
störst. Detta förväntas i sin tur bland annat bidra till att kandidater får en
tydligare motivering i lönehänseende samt en snabbare rekryteringsprocess.
Den utvecklade lönesättningsprocessen utgår från nuvarande
delegationsordning vilket innebär att personalkontoret beslutar om lönespann
och verkar för att minimera intern konkurrens, löneglidning samt värnar om
önskvärd lönestruktur. Lönespannet har utvidgats och skapar större
handlingsutrymme för chef och därigenom ställs högre krav på dennes ansvar
för lönespridningen i arbetsgruppen och bedömningen av meriter.
Personalkontoret har en mer rådgivande roll gentemot förvaltningar och
chefer vid lönesättning. Den nya lönesättningsprocessen kommer följas upp
av barn- och utbildningsförvaltningen och personalkontoret under 2017. Detta
för att ha möjlighet att motverka eventuella kostnadsökningar när rektorer har
fått ökade befogenheter vid lönesättning av nyanställda.

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 22, 2017-03-17
Kommunfullmäktiges protokoll § 233, 2016-10-24
Motion från Miljöpartiet, inkommen 2016-10-06
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, personalkontoret
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§ 81
Förslag till ändring av Luleå kommuns regelverk för
trygghetsboenden
Ärendenr A-2017-28

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. sänka ålderskravet i det kommunala regelverket från 70 år till 65 år.
2. anta redovisade tillägg/revideringar av nuvarande kriterier för finansiell
medverkan enligt bilaga 1 och 2.

Sammanfattning av ärendet
Miljö-och byggnadsnämnden har fått i uppdrag av
kommunledningsförvaltningen att i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen
och socialnämnden yttra sig över förslaget om ändring i det kommunala
regelverket för trygghetsboenden.
Luleå kommun fastställde det kommunala regelverket för Trygghetsbostäder
2011-08-29. Syftet med det regelverket var att säkerställa kommunens strategi
för Boende för äldre och den genomförandeplan som finns kopplad till
strategin.
För att vara berättigad till det kommunala stödet så krävs det för närvarande
att minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
Nuvarande kriterier i det kommunala regelverket ställer också krav på förhöjd
tillgänglighet i utformning av trygghetsbostäder.
Kommunens nuvarande regelverk följer den dåvarande förordningen
(2007:159) investeringsstöd till äldrebostäder.
Regeringen antog i juli 2016 en ny förordning (2016:848) gällande statligt stöd
för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Förordningen
har bland annat ändrat ålderskravet från 70 år till 65 år. Med anledning av den
nya förordningen behöver Luleå kommuns kriterier i det kommunala
regelverket revideras.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att dels sänka ålderskravet i
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det kommunala regelverket från 70 år till 65 år, dels att anta redovisade
tillägg/revideringar av nuvarande kriterier för finansiell medverkan enligt
bilaga 1 och 2.
Arbetsutskottet har 2017-04-11 § 81 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Den som startar ett trygghetsboende som uppfyller Luleå kommuns krav
kan ansöka om finansiell medverkan i form av bidrag för tillhandahållandet
av värd/värdinna och gemensamhetslokal. Bidraget kan ansökas årligen.
Bidragets storlek räknas upp varje år enligt konsumentprisindex. Regler för
definition, organisation, regelverk, förmedling, kösystem, upplåtelseform mm
regleras i kommunfullmäktiges beslut 2011-08-29 § 132 Bilaga 1 och 2.
Villkor som enligt bilaga 1 och 2 ska vara uppfyllda för att ett trygghetsboende ska kunna komma ifråga för finansiellt stöd från Luleå kommuns
nuvarande regelverk.










trygghetsbostäder kan upplåtas med hyresrätt, kooperativ hyresrätt
eller bostadsrätt.
bostäderna ska innehas av personer som fyllt 70 år. När det gäller
makar, sambor eller syskon räcker det att en av personerna har fyllt 70
år.
det ska finnas utrymmen för samvaro, måltider och hobbyverksamhet
trygghetsboende ska bemannas med värd/värdinna vissa tider varje
dag för kontakt och för att ordna med gemensamma måltider och med
sociala och kulturella aktiviteter.
trygghetsbostäder ska vara planerade så att det är möjligt att bo kvar
om man får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel vid
förflyttning
dimensionerande mått för den fysiska tillgängligheten är förhöjd nivå
enligt Svensk Standard nr 91 42 21. Detta motsvarar mått för
användandet av elrullstol.

Regeringen antog i juli 2016 en ny förordning (2016:848) gällande statligt stöd
för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer. Den förordningen har bland annat ändrat ålderskravet från 70 år till 65 år. Förordningen
har även gått ifrån kravet på förhöjd nivå, Svensk Standard (SS 91 42 21
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Byggnadsutformning- Bostäder-Invändiga mått), som dimensionerande mått
för utformning av trygghetsbostäder.
Luleå kommuns nuvarande kriterier i regelverket ställer krav på förhöjd
tillgänglighet i utformning av trygghetsbostäder enligt den dåvarande
förordningen.
Miljö-och byggnadsförvaltningen delar socialnämndens, kommunledningsförvaltningens och stadsbyggnadsförvaltningens förslag om att ändra åldersgränsen från 70 år till 65 år.
Stadsbyggnadsförvaltningen anser i sitt yttrande att det är viktigt att de
förhöjda tillgänglighetskraven finns kvar i det kommunala regelverket.
Miljö-och byggnadsförvaltningen instämmer med stadsbyggnadsförvaltningens yttrande och anser att kravet på förhöjd tillgänglighet i kommunens
regelverk inte ska sänkas eller tas bort. Om kravet på förhöjd nivå tas bort från
kommunens regelverk så bedömer vi att det inte kommer byggas trygghetsbostäder som blir funktionella för äldre personer.
Det är viktigt att bostäder för målgruppen äldre byggs tillgängliga och anpassade från första början i enlighet med intentionerna med kommunens
antagna äldreplan.
En förutsättning för att kunna tillskapa funktionella bostäder för äldre är att
kraven för utformning av dessa bostäder inte sänks eller tas bort. Miljö- och
byggnadsförvaltningen förslår därför att bilaga 1-2 revideras. Föreslagna
revideringar framgår av bilaga 9, kriterier för finansiell medverkan.
Funktionella bostäder för äldre skapar goda förutsättningar för flyttkedjor och
trivsel för de äldre på samma gång. Om bostäderna inte är tillgänglighetsanpassade från början så ökar behovet av bostadsanpassningsbidrag från
kommunen.
Ändringen av ålderskravet från 70 år till 65 år möjliggör för fler personer att
söka trygghetsboenden. Medelåldern på de trygghetsboenden som är i drift i
Luleå kommen är ca 80 år. Möjligen kan en sänkt åldersgräns i framtiden leda
till behov av fler trygghetsbostäder än de som är planerade utifrån
kommunens genomförandeplan.
Enligt kommunens utbyggnadsprogram är det planerat för 346 st. trygghetsbostäder fram till år 2020. När de inplanerade och pågående projekten av
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trygghetsbostäder i Luleå kommun är genomförda så kommer det vid
utgången av år 2018 finnas till 325 st. byggda trygghetsbostäder.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta redovisade tillägg/revideringar enligt bilaga 1-2 av
nuvarande kriterier för finansiell medverkan samt sänka ålderskravet från 70
år till 65 år.

Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunfullmäktiges protokoll § 132, 2011-08-29, KLF Hid 2011.1926
Rapport Planering för Bostäder för äldre i Luleå

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Yttrande från socialnämnden
Yttrande från stadsbyggnadsförvaltningen
Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och
tillhandahålla bostäder för äldre personer.
7. Boverkets författningssamling BFS 2016:9
8. Boverkets information om statligt stöd till bostäder för äldre personer
9. Reviderade kriterier för finansiell medverkan till trygghetsboenden
(bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Bakgrund

Kommunchefen i Luleå kommun gav i april 2009 ett utredningsuppdrag avseende tillskapandet
av bostäder för äldre. Orsaken var dels Äldreboendedelegationens slutbetänkande som pekar på
att antalet äldre kommer att öka markant de närmaste åren och att de flesta av landets bostäder
inte är anpassade för äldre. Dessutom bedömdes det i Luleå kommun finnas ett behov att se
över bostadsplaneringen för de äldre.
Äldreboendedelegationen föreslår sammanfattningsvis:
x att de termer och begrepp som i dag används för olika slag av bostäder
avsedda för äldre ersätts av seniorbostäder, trygghetsbostäder och vårdoch omsorgsboende,
x att begreppet korttidsvård används istället för korttidsboende,
x att kommunerna genom en särskild lag får befogenhet att, utan
föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen, tillhandahålla
trygghetsbostäder till äldre,
x att målgruppen för trygghetsbostäder skall vara äldre människor som
känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt ordinära
boende,
x att de som bor i trygghetsbostäder ska ha tillgång till gemensamhetslokal,
personal som en gemensam resurs och trygghetslarm. Det ska finnas
möjlighet till gemensamma måltider,
x att kommunen själv bestämmer om vilka kriterier som ska gälla
för att den enskilde ska få tillgång till en trygghetsbostad och hur dessa
ska förmedlas. Hög ålder kan beaktas,
x att statliga bidrag lämnas för åtgärder som ökar tillgängligheten i
befintliga bostäder och i gemensamhetsutrymmen för personer med
funktionsnedsättningar,
x att tillgänglighetsbidraget kopplas till att kommunens bostadsbestånd
inventeras. Av inventeringen ska framgå vilka områden som prioriteras
för tillgänglighetsskapande åtgärder,
x att statligt bidrag lämnas till personal som ska arbeta för att främja
gemensamma aktiviteter och kontakter mellan hyresgästerna i
trygghetsbostäder,
x att gällande investeringsstöd för särskilda boendeformer även ska omfatta
trygghetsbostäder och att den ekonomiska ramen för investeringsstödet i
samband därmed utökas,
x att särskilda bostäder för service och omvårdnad enligt socialtjänstlagen
klassificeras som vårdbyggnader i fastighetstaxeringslagen.
Regeringen har i december 2009 tagit ett första steg i genomförandet av
Äldreboendedelegationens förslag och i en förordning om trygghetsboende
fastställt villkoren för statligt investeringsstöd.
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Luleå kommuns utredning har i uppgift att:
x Redovisa behoven av olika typer av boendeformer för äldre baserat på
kommunens befolkningsprognos,
x inventera bostadsbeståndet i kommunen som lämpar sig för anpassning
till bostäder för äldre,
x redovisa förslag på utbyggnadsprogram för olika typer av bostäder för
äldre, samt
x redovisa preliminär investerings- och driftkostnadskalkyl för
utbyggnadsplanen.
En förutsättning för att lyckas med uppdraget är att det har bred förankring i
kommunorganisationen, både inom förvaltning, kommunala bolag och politik. Därför tillsattes
en styrgrupp med bred representation som rapporterar direkt till kommunstyrelsens Plan- och
tillväxtutskott. Styrgrupp består av:
Anders Dalstål, sammankallande
Stadsbyggnadschef
Agneta Ekman
Socialchef
Roland Eriksson
Teknisk chef
Anders Sandberg
VD Lulebo AB
Leif Wikman
Projektledare
I början av juni 2009 tillsattes Leif Wikman som projektledare för att leda och genomföra
projektet. En arbetsgrupp med representanter från de berörda förvaltningarna och Lulebo AB
har svarat för kontakten mellan projektet och kommunorganisationen. Under projekttiden har
samråd skett med Kommunala Pensionärsrådet, Kommunala Handikapprådet och olika
kommunala organ samt med fastighetsägare, hyresgäster, sjukvård, apotek, dagligvaruhandel
och kollektivtrafik. Information om projektet har getts vid regionala konferenser för
pensionärer och politiker.
Politiken har fått information om uppdraget och dess utveckling vid möten med
kommunstyrelsens Plan- och tillväxtutskottet under hösten 2009 och i februari 2010
överlämnas slutrapporten med förslag till åtgärdsplan.

2

Syfte

Syftet med utredningen är att analysera behovet av bostäder för äldre och presentera förslag till
program avseende behovsanpassade boendeformer för äldre som möjliggör en rationell
äldreomsorg. Vidare skall utredningen söka en lokalisering för de olika boendeformerna, där
man kan nyttja befintlig kommersiell och offentlig samhällsservice.
Detta dokument är ett underlag för beslut i Luleå kommun om den framtida inriktningen på
boendeformer för äldre. En viktig bieffekt är att fler bostäder i det vanliga bostadsbeståndet
som får en ökad tillgänglighet för äldre också blir mer tillgängliga för barnfamiljer och
funktionshindrade.
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Sammanfattning

De äldre ökar snabbt i Luleå. Fram till år 2020 blir det 33% fler ålderspensionärer (65+) och
42% fler över 80 år. Ungefär hälften av ålderspensionärerna år 2020 kommer att vara 40talister. Det är en ny och annorlunda pensionärsgrupp. Förutom att de är många har de både
politisk och ekonomisk makt. Redan i valet år 2010 är 22% av de röstberättigade pensionärer.
De äger mer än ⅓ av alla tillgångar i Sverige. 40-talisterna som alltid har förändrat samhället
på sin väg genom livet kommer antagligen att göra det även som pensionärer. De kommer att
ställa krav både på samhället och företagen. Den här utredningen är ett sätt att möta
utvecklingen när det gäller boendet.
Mer än var femte ålderspensionär i Luleå kommun bor i Centrum. Den största ökningen
kommer dock att ske i Hertsön och Björkskatan. På sikt kommer även Porsön att få en stor
ökning av personer över 80 år.
Pensioneringen är för de flesta en tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis hög
levnadsstandard. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från andra förrän i 80årsåldern. De ur boendesynpunkt viktigaste hälsofaktorerna är rörelseförmåga, hörsel, syn,
frånvaro av psykiska besvär och demens. I en tillgänglig boendemiljö tar man hänsyn till dessa.
Idag bor de flesta personer över 65 år i småhus eller hyreslägenhet. Även om majoriteten bor i
småhus vid pensioneringen så flyttar de flesta till lägenhet eller äldreboende inom 20-25 år.
Flytten från småhus till lägenhet sker i 70-80 årsåldern medan flytten från småhus till
äldreboende sker vid 80+ åldern. De som bor i lägenhet kan bo kvar 10 år längre och flyttar
först vid 90+ åldern. I fastigheter med hög tillgänglighet kan man bo kvar ännu högre upp i
åldrarna.
Utredningen har inventerat tillgängligheten i Luleås bostadsområden avseende områdets
tillgänglighet, servicegrad, trygghet samt tillgänglighet till flerfamiljsfastigheter. Bäst
tillgänglighet har Centrum och Porsön. Störst behov av ökad tillgänglighet har Bergviken och
Bergnäset. Även i Örnäset, Mjölkudden, Skurholmen, Gammelstad och Råneå behöver
tillgängligheten förbättras.
Hur Luleå kan utveckla de olika boendeformerna för äldre finns i kapitlet Strategi för ett
Bostadsprogram för äldre. Utgångspunkten är att de flesta pensionärer idag och i framtiden bor
i vanliga lägenheter och att alla bostadsområden därför har behov av lägenheter i
flerfamiljsfastigheter som är tillgängliga för personer med rollator eller rullstol för att
möjliggöra kvarboende i området. I kapitlet anges också hur trygghetsboende kan utformas i
Luleå.
Även om kommunen inte själv bygger bostäder kan man stödja tillkomsten av bra boenden för
äldre på flera olika sätt. Åtgärder som förutseende markpolitik och planberedskap är klassiska
uppgifter. Men opinionsbildning och marknadsföring samt kontakter med
pensionärsorganisationerna behövs också.
Behovet av bostäder anpassade för äldre kommer att vara mycket stort under en lång tid
framöver. Det kommer att vara omöjligt att lösa behovet enbart genom en enda insats. Det
behövs många olika åtgärder, samverkan och nytänkande både i nyproduktion och i de
befintliga bostadsbestånden. I rapporten listas ett antal åtgärder som underlättar att tillgodose
behovet.

45

6
Utredningens förslag till utbyggnadsprogram har utformats för att möjliggöra för de äldre att
bo kvar i sitt bostadsområde. En utgångspunkt är också att minska utökningsbehovet av platser
i vård- och omsorgsboende genom utbyggnad av seniorboenden och tillskapande av
trygghetsboenden. Förslaget innebär att antalet bostäder anpassade för äldre ökar med 471
lägenheter (44%).
Om man inte genomför utbyggnadsprogrammet utan fortsätter att planera äldres boende och
äldreomsorgen som idag, ett sk 0-alternativ, behövs successivt 289 fler lägenheter i vård- och
omsorgsboenden fram till år 2020. Utbyggnadsprogrammet ger en driftkostnadsbesparing fram
till år 2020 med drygt 780 Mkr jämfört med 0-alternativet.

4

Dagens och morgondagens äldre

4.1

Demografi

Andelen äldre i befolkningen ökar kraftigt när 40-talisterna nu successivt går i pension. I
Sverige finns idag 1,7 miljoner ålderspensionärer. År 2020 har de ökat till 2 miljoner varav
1 miljon är 40-talister. År 2035 finns i Sverige 2,4 miljoner ålderspensionärer.
Att 40-talisterna och hela rekordgenerationen fram till att de som är födda 1955 blir
pensionärer kommer att medföra förändringar inte bara för att de är många. De har också
politisk och ekonomisk makt. I valet hösten 2010 är 22% av de röstberättigade
ålderspensionärer. Den andelen kommer att öka vid varje val. Ålderspensionärerna har
ekonomisk makt och äger mer än ⅓ av alla tillgångar i Sverige. De som är över 50 år äger 72%
av tillgångarna.
40-talisterna har alltid förändrat. När de fick barn byggdes barnomsorgen ut. Nu har de fått
barnbarn och mormorspeng har införts för VAB (vård av sjukt barn). 40-talisternas inställning
till att bli gamla brukar beskrivas med ordspråket man ska dö ung så sent som möjligt.
Även Luleås befolkning åldras snabbt. Diagram 1 visar att det år 2008 fanns 12 437
ålderspensionärer i Luleå. Till år 2020 blir de 16 500 personer, dvs 33% fler. År 2035 beräknas
antalet ålderspensionärer i Luleå uppgå till 19 800 personer, en ökning från idag med 59%.
Diagram 1. Utvecklingen av antalet ålderspensionärer i Luleå år 2008-2035
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De flesta pensionärer kan räkna med minst 15-20 friska år efter pensioneringen, den sk tredje
åldern. En tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis hög levnadsstandard. En tid i livet
när man kan genomföra det man inte hann med medan man arbetade.
De flesta får också uppleva den sk fjärde åldern – då sjukdomar och funktionsnedsättningar
sätter gränser. I befolkningen ser man inget stort ökat hjälpbehov från andra förrän i 80årsåldern. Det är därför angeläget ur ett boendeperspektiv att också studera
befolkningsutvecklingen för dem som är över 80 år.
Diagram 2 visar att befolkningsutvecklingen för dem över 80 år överensstämmer med den för
alla ålderspensionärer, dock bara ännu starkare. År 2008 fanns det 3 137 personer över 80 år i
Luleå. Till år 2020 ökar de till 4 400 (+42%) och år 2035 beräknas de uppgå till 6 600 personer
(+112%).
Diagram 2. Utvecklingen av antalet över 80 år i Luleå år 2008-2035
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När man planerar boendet för äldre räcker det inte med att bara se befolkningsutvecklingen för
hela Luleå. Man måste bryta ner den till bostadsområden/stadsdelar. Vi har därför delat in
Luleå i 17 områden och studerat befolkningsutvecklingen fram till år 2035 för dem som är 65+
respektive 80+. Idag bor 2 700 ålderspensionärer i Centrum (stadshalvön, Östermalm och
Malmudden). Det är 22% av Luleås ålderspensionärer. Centrum ökar med 1 000 personer till år
2020 och ytterligare 800 personer till år 2035. I diagram 3 har för åskådlighetens skull
Centrum exkluderats.
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Diagram 3. Befolkningsprognos Luleås stadsdelar år 2008-2035 för 65+
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Diagram 3 visar att Mjölkudden, Gammelstad och Skurholmen är de stadsdelar, förutom
Centrum, där flest ålderspensionärer bor idag. Största ökningen finns i Hertsön och
Björkskatan och Hertsön går i början på 2020-talet om Mjölkudden i storlek. Även Sunderbyn
ökar kraftigt. En analys av utvecklingen i dessa områden visar att det är sannolikt att Hertsön
och Björkskatan får en kraftig ökning av antalet äldre medan det är mindre sannolikt att
Sunderbyn får det (se förutsättningar och antaganden).
Råneå och Rånbyarna har en egen utveckling som inte syns i diagrammet. De som bor i
Rånbyarna flyttar till Råneå när de blir äldre. Råneå är det enda området där antalet som bor i
lägenhet ökar mellan 65 och 85 års ålder.
Befolkningsutvecklingen fördelat på stadsdelar, exkl centrum, av dem som är över 80 år
framgår av diagram 4. I centrum bor idag knappt 900 personer över 80 år, 28% av alla i Luleå
som är över 80 år. Prognosen visar att antalet bara ökar med drygt 100 personer fram till år
2020 och med ytterligare 600 fram till år 2035. Det innebär att Centrums andel av pensionärer
över 80 år minskar. Som framgår av förutsättningar och antaganden finns dock i prognosen en
underskattning av antalet äldre som flyttar in till centrum.
Diagrammet visar i stort sett samma utveckling som det för 65+ men med 15 års förskjutning. I
Hertsön nästan tiodubblas antalet över 80 år och detsamma gäller för Porsön. En analys av
Porsön visar det är sannolikt med en stor ökning (se bilaga A). Idag finns i Porsön inget
anpassat boende för äldre. Det torde därför finnas utrymme för ett nischat boende för äldre.

48

9
Diagram 4. Befolkningsprognos Luleås stadsdelar år 2008-2035 för 80+
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Hälsa som påverkar boendet

Rörelseförmåga
För äldre med olika former av hälsoproblem får boendets utformning och innehåll större
betydelse för vardagslivet i takt med att den enskildes hälsoproblem ökar. I Luleå har 2 000
ålderspensionärer fått en rollator utskriven av landstinget, dvs 15% av ålderspensionärerna.
Dessutom köper många pensionärer rollator direkt i handeln utan att begära ordination av
landstinget. 400 ålderspensionärer eller 3% av samtliga ålderspensionärer har en rullstol
utskriven av landstinget.
I takt med att allt fler sjukdomar behandlas framgångsrikt blir funktionen i rörelseorganen allt
viktigare för de äldres livskvalitet och möjlighet att klara sina dagliga sysslor. Rörelsehinder är
en viktig begränsande faktor som påverkar kraven på boendet.

Fallolyckor
Varje år drabbas ungefär var tredje person som är 65 år eller äldre av en fallolycka, och
varannan person över 80 år. Det sker cirka 1 500 dödsfall per år i Sverige pga fallolyckor hos
personer över 65 år. Allt piggare och allt fler äldre som lever längre leder till att antalet
fallolyckor som kräver sjukhusvård väntas nå en topp när 40-talistgenerationen blir 80 år och
däröver, dvs runt åren 2020-2030.
Närmare tre fjärdedelar av fallolyckorna utomhus relaterar till markunderlaget. Störst risk lider
de som har muskelsvaghet, följt av dem med nedsatta balans- och gångsvårigheter. Personer
med nedsatt syn löper nästan tre gånger större risk för fallolyckor jämfört med personer som
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har god syn. Även rädslan för att ramla är en tydlig riskfaktor och kan vara en orsak till att av
de äldsta kvinnorna kommer 43% endast ut några gånger i månaden eller mer sällan.

Hörsel och syn
Nedsatt hörsel ökar kraftigt med stigande ålder och mer än hälften av de som är 85 år eller
äldre har svårigheter att höra ett samtal mellan flera personer. Behovet av glasögon ökar också
med åldern. Bland dem som är över 75 år har dock en av tio så dålig syn att de inte kan läsa en
dagstidning ens med glasögon. Hörsel- och synnedsättningar ställer krav på tydlighet och
kontraster i boendemiljön.

Psykiska besvär
Besvär med ängslan och oro samt sömnbesvär är vanligt förekommande bland de äldre. Bland
dem som är 85 år och äldre upplever var tredje kvinna och närmare var femte man att de
besväras av ängslan, oro eller ångest. Det kan medföra att man inte vågar gå ut.

Demens
I Sverige beräknas 142 000 personer lida av demenssjukdom. Andelen ökar snabbt med
stigande ålder. Bland dem som är 60-64 år beräknas 1,5% lida av demens medan var femte i
80-årsåldern och närmare varannan i åldrarna över 95 år har en demenssjukdom. Det pågår
intensiv forskning för att få fram stoppmediciner mot Alzheimer, den vanligaste demenssjukdomen. Förhoppningen är att det skall leda till att färre personer får sjukdomen och att de
som ändå utvecklar den drabbas lindrigare. EU-kommisionens rapport sommaren 2009 om
demenssjukdomar visar dock att det är långt kvar till ett forskningsgenombrott.
Demenssjukdom försvårar eller omöjliggör kvarboende.

Folksjukdomar
Flera av de stora folksjukdomarna har förskjutits högre upp i åldrarna samtidigt som en allt
mindre andel av de äldre anger att de har hindrande sjukdomar och besvär. Förmågan att klara
vardagliga aktiviteter beror dock inte bara på den kroppsliga funktionsförmågan utan också på
omgivningsfaktorer som boendeform, avstånd till affärer och tillgång till hjälpmedel.

Självskattad hälsa
Andelen äldre som uppfattar sitt hälsotillstånd som gott ökar. Andelen äldre som har långvarig
sjukdom ökar, medan andelen som har sjukdomar eller besvär som hindrar deras dagliga liv
minskar. En god rörelseförmåga är av central betydelse för att kunna klara sig på egen hand,
och för en god rörelseförmåga krävs olika kroppsfunktioner som muskelstyrka, balans,
koordination och kondition.

4.3

Medicinsk och medicinsk-teknisk utveckling

Om den medicinska och den medicinsk/tekniska utvecklingen fortsätter som hittills kommer
allt fler att leva längre, att nyttja sjukvården mer och överleva sjukdomar/skador som förr var
livshotande, att vårdas kortare tid på sjukhus, att vårdas/opereras i öppen vård istället för
inläggning och att få (fler) mediciner.
Tack vare den medicinska och den medicinsk-tekniska utvecklingen finns möjlighet att
behandla allt fler svåra, tidigare livshotande sjukdomar vilket innebär att vi lever längre och
hinner med fler sjukdomar/skador. Exempelvis kommer fler att hinna få starr och opereras.
Samma gäller utbyte av slitna höftleder och knäleder. Reservdelskirurgin ger en ökad
livskvalitet och är en viktig orsak till att allt fler äldre uppfattar sin hälsa som god. Ur
boendesynpunkt ger den fler möjlighet att bo kvar i sin bostad.
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4.4

Ny teknik i hemmet

Med ny teknik i hemmet avser vi tekniska lösningar som ska underlätta ett kvarboende i den
vanliga bostaden för äldre personer med kognitiva problem. Undersökningar som är gjorda
visar att äldre personer generellt sett inte är teknikrädda och att flera lösningar fungerar mycket
bra för personer med demens och andra typer av funktionsnedsättningar.
Huvudområden för teknikstödet är: tillgänglighet, kommunikation, information, påminnelse
samt trygghet och säkerhet. Exempel på installationer är bildportstelefon, bortalås som stänger
av spis mm när man låser och lämnar lägenheten, påminnelsepanel för öppna dörrar och
fönster, smart nyckelbricka. Andra exempel är pekskärm för elförbrukning, rumstemperatur,
busstabeller, väder etc.
De nya lösningarna baseras ofta på bredbandsteknik. År 2012 beräknas nästan alla bostäder ha
bredbandsnät enligt en rapport från SABO år 2008. Allt fler bostadsföretag, bl a Lulebo AB,
installerar numera lägenhetsnät vid ny- och ombyggnad.

4.5

Boendeformer för äldre

Idag bor de flesta personer över 65 år i småhus eller hyreslägenhet. Ett antal har en bostadsrätt.
Några har valt att bo i seniorboende. I byar och ytterområden bor en del i pensionärslägenheter.
I kommunens äldreboenden bor en mindre andel. Tabell 1 visar att även om majoriteten bor i
småhus vid pensioneringen så flyttar de flesta till lägenhet eller äldreboende inom 20-25 år.
Tabell 1. Andel av pensionärerna som bor i olika boendeformer i Luleå år 2009
Ålder
65-70
90+

Småhus
58%
18%

Lägenhet
41%
51%

Äldreboende
1%
31%

En fördjupad analys visar att flytten från småhus till lägenhet sker i 70-80 årsåldern. Flytten
från småhus till äldreboende sker vid 80+ åldern. De som bor i lägenhet kan bo kvar 10 år
längre och flyttar först vid 90+ åldern. I fastigheter med hög tillgänglighet kan man bo kvar
ännu högre upp i åldrarna. Det finns exempel på seniorboenden där endast ett fåtal flyttat till
äldreboende.
Om man antar att nuvarande utveckling fortsätter kommer allt fler äldre som bor i småhus att
flytta till lägenhet med bra tillgänglighet och centralare läge. En del av dem och även av dem
som idag bor i lägenhet flyttar in i seniorboenden. Trygghetsboende blir ett boende för främst
friska äldre oftast över 80. Vård- och omsorgsboenden reserveras för de som har stora
omvårdnadsbehov och inte klarar att bo i eget boende. I gruppbostad och motsvarande bor
äldre med t ex utvecklingsstörning som gjort att de ofta redan i yngre år flyttat dit.
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5

Inventering av tillgänglighet

Tillgängligheten i Luleå har inventerats på bostadsområdesnivå med avseende områdets
tillgänglighet, servicegrad, trygghet samt tillgänglighet i flerfamiljsfastigheter.

5.1

Tillgängligheten i området

Med tillgänglighet i området avses gångvägars framkomlighet, belysning i området,
orienterbarhet, viloplatser och allmänna parkeringar. En viktig faktor för tillgängligheten
vintertid är snöröjning och halkbekämpning. Luleå kommuns tekniska förvaltning har en
servicedeklaration (se bilaga) där man prioriterar snöröjning av gång- och cykelvägar före
gator. Tillgängligheten har betygsatts i tre nivåer:
3. Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol)
2. Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator)
1. Ej tillgängligt
Hertsön, Örnäset, Skurholmen, Centrum, Bergviken, Mjölkudden, Björkskatan, Porsön,
Gammelstad, Sunderbyn och Råneå har fått betyget 3 medan de övriga fått betyget 2.

5.2

Service

Med service i området avses tillgång till livsmedelsbutik, post/bank, vårdcentral, apotek,
busshållplats, park, samlingslokal/träffpunkt, kultur och nöjen. Vid bedömning har avståndet
till service varit avgörande. Servicen har betygsatts i tre nivåer:
3. Hög servicenivå
2. Medelgod servicenivå
1. Låg servicenivå
Hertsön, Örnäset, Centrum, Mjölkudden, Björkskatan, Porsön, Bergnäset, Gammelstad och
Råneå har fått betyget 3. Skurholmen och Bergviken har fått betyget 2 och byarna betyget 1.

5.3

Trygghet

För bedömning av trygghet har Trygghetsvandringar och Trygghetsundersökningar inventerats.
Eftersom de inte omfattar alla områden och för att möjliggöra uppdatering har dock istället
valts det trygghetsbetyg som Lulebo AB, Fastighetsägarna Norr och hyresgästföreningen
tillsammans tagit fram. Trygghetsbetyget är en sammanvägning av statistik från störningsjour,
polisstatistik samt trygghetsundersökningar och trygghetsvandringar. Trygghetsbetyget är i tre
nivåer:
3. Hög trygghet
2. Medelgod trygghet
1. Låg trygghet
Skurholmen, Bergviken, Mjölkudden, Bergnäset och Råneå har betyget 3. Centrum,
Björkskatan, Porsön, Gammelstad och Sunderbyn har betyget 2. Hertsön och Örnäset har
betyget 1. Byarna finns inte med i deras betygsättning men det är sannolikt att de skulle få
betyget 3.

5.4

Tillgängligheten i flerfamiljsfastigheter

Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i
bostadsbeståndet. Alla flerfamiljsfastigheter i kommunen, totalt 5 500 adresser, har besökts och
dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt . Tre företeelser sticker ut vid inventeringen:
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trappsteg vid entrén, ½-trappa till 1:a våningen och avsaknad av hiss. Tillgängligheten till
fastigheten är det som oftast avgör om äldre kan bo kvar.
Tabell 2 visar den procentuella fördelningen av hur tillgängliga lägenheterna i de olika
stadsdelarna är.
Tabell 2.

Tillgängliga lägenheter år 2009
Antal
Antal
invånare
lägenheter
9 861
CENTRUM
6 243
5 234
PORSÖN
3 001
4
411
ÖRNÄSET
2 227
6 040
MJÖLKUDDEN
2 185
3 228
BERGVIKEN
1 686
6 385
HERTSÖN
1 553
5 147
SKURHOLMEN
1 534
5
447
BJÖRKSKATAN
1 230
4 882
GAMMELSTAD
1 036
3 657
BERGNÄSET
760
2 149
RÅNEÅ
474
3 440
SUNDERBYN
103
4
058
SÖRBYARNA
85
2 165
SÖDRA NEDERLULEÅ
83
2 007
RÅNBYARNA
45
3 358
NORRBYARNA
39
1 597
NORRA NEDERLULEÅ
19
73
066
LULEÅ
22 303

Tillgänglighet till lägenheter
Rullstol Rollator Ej tillgänglig
61%
70%
30%
65%
76%
24%
26%
31%
69%
14%
32%
68%
6%
12%
88%
44%
44%
56%
16%
43%
57%
48%
70%
30%
12%
43%
57%
10%
21%
79%
23%
39%
61%
27%
73%
27%
34%
64%
36%
28%
53%
47%
4%
76%
24%
36%
69%
31%
26%
89%
11%
39%
52%
48%

Av Luleås drygt 22 300 lägenheter i flerfamiljsfastigheter är 39% tillgängliga med rullstol och
52% tillgängliga för de som använder rollator. Drygt 6 200 av lägenheterna finns i Centrum
som tillsammans med Porsön har högst andel tillgängliga lägenheter.
I Örnäset är nästan 70% av lägenheterna ej tillgängliga. Området bebyggdes på 1950-talet. De
flesta lägenheterna finns i 3-våningshus utan hiss med en ½-trappa till 1:a våningen. Det finns
även ett mindre antal högre hus med hiss.
Mjölkudden, som i vår statistik även omfattar Tuna/Notviken, har också nästan 70% av
lägenheterna som ej tillgängliga. Under sent 1950-tal började det moderna Mjölkudden byggas
med smalhus i 3 och 4 våningar utan hiss. Hälften av lägenheterna är hyresrätter och hälften är
bostadsrätter. Under 1960-talet skedde expansionen i Notviken med 3-våningshus utan hiss
med en ½-trappa till 1:a våningen. Det finns även ett antal högre hus i Mjölkuddens centrum
med hiss.
Bergviken utmärker sig som området med sämst tillgänglighet, nästan 9 av 10 lägenheter är ej
tillgängliga. Gamla Bergviken bebyggdes på 1950-talet med 3-våningshus utan hiss med en ½trappa till 1:a våningen. Under 1960-talet byggdes Kallkällan, Luleås största sammanhängande
flerbostadsbebyggelse med 3-våningshus utan hiss och med en ½-trappa till 1:a våningen. En
stor andel av fastigheterna i Bergviken är bostadsrätter.
Hertsön är speciellt med bra rullstolstillgänglighet men ingen högre tillgänglighetsandel för
rollator. Det beror på att de flesta lägenheterna finns i 2-våningshus utan hiss och att hälften av
lägenheterna finns i markplanet.
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Svensk författningssamling

Förordning
om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla
bostäder för äldre personer;

SFS 2016:848
Utkom från trycket
den 9 augusti 2016

utfärdad den 28 juli 2016.
Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse
1 § Syftet med stödet enligt denna förordning är att främja en ökning av antalet bostäder för äldre personer.
Stöd lämnas i enlighet med kommissionens beslut 2012/21/EU av den
20 december 2011 om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.
Stödet lämnas till en fastighetsägare, tomträttshavare eller någon som avser
att anordna bostäder på ofri grund.

Uttryck i förordningen
2 § I denna förordning används följande uttryck med den betydelse som anges nedan:
1. Nybyggnad: Uppförande av en byggnad eller tillbyggnad som innebär
nytillskott av bostadslägenheter, inklusive gemensamma utrymmen, som upplåts med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
2. Ombyggnad: Nyinvesteringar i eller i anslutning till en byggnad vilka,
utan att vara nybyggnad eller ändring av en bostadslägenhet till flera bostadslägenheter, innebär
a) nytillskott av hyresbostäder,
b) förbättringar av hyresbostäder, eller
c) förbättringar av utrymmen för gemensamma aktiviteter för de boendes
måltider, samvaro, hobby och rekreation i anslutning till ny- eller ombyggnad
av bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt.
3. Anpassning: Förbättringar av gemensamma utrymmen, i eller i anslutning till en byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller
bostadsrätt, för att främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet.
4. Hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden:
Bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby
och rekreation som främjar gemenskap och trygghet. I eller i anslutning till
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sådana bostadslägenheter och utrymmen finns det personal dagligen som på
olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider eller finns det tillgång till andra gemensamma tjänster. Bostadslägenheterna och utrymmena
upplåts med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt och är avsedda för
a) en person som har fyllt 65 år,
b) makar, sambor eller syskon där minst en har fyllt 65 år, eller
c) efterlevande make, sambo eller syskon som vid dödsfallet sammanbodde
med den avlidne i bostaden, om dödsfallet har inträffat efter att stöd har beviljats.

Förutsättningar för stöd
3 § Stöd får, i mån av tillgång på medel, lämnas för att stimulera
1. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda
boendeformer som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453),
2. ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie bostadsmarknaden, eller
3. anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad
som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
Stöd för ombyggnad enligt punkten 2 får bara lämnas för ombyggnad som
avses i 2 § 2 a och c.
4 § Ett byggnadsprojekt anses vara påbörjat när de egentliga byggnadsarbetena har påbörjats. Vid nybyggnad avses grundläggningsarbeten och vid
ombyggnad rivnings- eller röjningsarbeten.
Ett byggnadsprojekt anses färdigställt när byggnadsnämnden har beslutat
om ett slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900) eller ett
interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § samma lag. Om ett slutbesked
inte behövs ska ett byggnadsprojekt anses färdigställt när de faktiska åtgärderna är slutförda.
5 § Stödet beräknas på
1. boarea,
2. areor för gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boendes måltider,
samvaro, hobby och rekreation, eller
3. andelen av kostnaden i fråga om anpassning.
6§

Stöd får lämnas under de förutsättningar som anges i 7–10 §§.

7 § Stöd får lämnas om
1. byggnadsprojektet färdigställs inom två år från dagen för påbörjandet,
och
2. en ansökan enligt 13 § har lämnats in senast sex månader efter att projektet enligt 4 § har påbörjats.
För projekt som innefattar bygglovspliktiga arbeten ska bygglov enligt
9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) finnas och ha fått laga kraft.
Stöd får inte lämnas för byggnadsprojekt som samtidigt får annat statligt
stöd för att stödja bostadsbyggande.
Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen i enskilda fall medge undantag från kravet i första stycket 1.

2

58

8 § Stöd får inte lämnas till företag i svårigheter som begreppet definieras i
punkt 20 i kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter.

SFS 2016:848

9 § Mottagaren av stöd som avses i 3 § 1 och 2 förbinder sig att under minst
åtta år från det att stödet betalats ut
1. upplåta de bostadslägenheter och utrymmen som stödet avser för de
ändamål och i enlighet med de villkor som förutsattes när stödet beviljades,
2. inte överlåta den eller de byggnader som innehåller bostadslägenheterna
eller utrymmena till någon som avser att använda dem för annat ändamål eller
med andra villkor än de villkor som förutsattes när stödet beviljades, och
3. vid en överlåtelse, i överlåtelseavtalet ange att bostadslägenheterna och
utrymmena har anordnats med stöd enligt denna förordning och att de inte får
användas för annat ändamål eller upplåtas med villkor som avviker från
denna förordning och att köparen vid en eventuell framtida överlåtelse inom
åttaårsperioden ska ange samma information.

Underlag och redovisning
10 § Den som har ansökt om eller tagit emot stöd ska lämna de uppgifter
som behövs för uppföljning och utvärdering av stödberättigande åtgärder. I
detta ingår att lämna de underlag som behövs för att Sverige ska kunna fullgöra de skyldigheter som följer av kommissionens beslut 2012/21/EU.
Boverket ska senast den sista januari vartannat år, med början 2018, lämna
sådana uppgifter till regeringen som kan behöva rapporteras till Europeiska
kommissionen enligt artikel 9 i kommissionens beslut.
Länsstyrelserna ska lämna uppgifter till Boverket om stödets användning
och effekter i förhållande till det syfte med stödet som anges i 1 §.

Stödets storlek
11 § Stöd får lämnas för
1. nybyggnad med ett belopp om högst 3 600 kronor per kvadratmeter boarea,
2. ombyggnad med ett belopp om högst 3 200 kronor per kvadratmeter boarea,
3. anpassning med ett belopp som motsvarar högst en fjärdedel av kostnaden.
I fråga om ny- eller ombyggnad lämnas stöd dock för högst 35 kvadratmeter per bostadslägenhet och för högst 15 kvadratmenter per bostadslägenhet när det gäller areor för gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.
I fråga om ny- eller ombyggnad av en bostadslägenhet som kan användas
av två personer lämnas stöd för högst 50 kvadratmeter per bostadslägenhet
och för högst 20 kvadratmeter per bostadslägenhet när det gäller areor för
gemensamma aktiviteter i utrymmen för de boendes måltider, samvaro,
hobby och rekreation.
I fråga om anpassning lämnas stöd med högst 200 000 kronor per byggnadsprojekt.
I fråga om ny- eller ombyggnad eller anpassning av bostadslägenheter och
utrymmen där det finns personal dagligen som på olika sätt kan stödja de
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boende under vissa angivna tider får även stöd lämnas med ett tillägg motsvarande en tiondel av det stöd som avses i 1–3.
12 § Stödet enligt 11 § får inte överstiga nettokostnaden inklusive en rimlig
vinst för att anordna och tillhandahålla bostadslägenheter och utrymmen på
de villkor som föreskrivs i denna förordning och ska beräknas med iakttagande av artikel 5 i kommissionens beslut 2012/21/EU.

Förfarandet i stödärenden
Ansökan om stöd
13 § Ansökan om stöd lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fastighet
som avses med ansökningen är belägen. Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter att byggnadsprojektet enligt 4 § har påbörjats.
Ansökan ska göras enligt formulär som Boverket meddelar föreskrifter om.
Beslut om stöd
14 § Länsstyrelsen beslutar om huruvida stöd kan lämnas. Ett beslut om
stöd ska innehålla uppgifter om det preliminära stödbeloppet och det datum
som projektet ska vara färdigställt.
Ett beslut om stöd får förenas med de övriga villkor som krävs för att syftet
med stödet ska tillgodoses.
Utbetalning av stöd
15 § När ett projekt är färdigställt ska länsstyrelsen besluta om utbetalning
efter särskild ansökan. I beslutet ska stödets slutliga storlek anges. Ansökan
ska ha kommit in till länsstyrelsen senast sex månader efter projektets färdigställande eller, om ett projekt färdigställts innan beslut om stöd enligt 14 §
har fattats, inom två månader från dagen för det beslutet. Stödet betalas endast
ut om projektet, när det är färdigt, uppfyller de förutsättningar som låg till
grund för beslutet.
Ett beslut enligt första stycket ska betalas ut till den som vid tidpunkten för
länsstyrelsens utbetalningsbeslut är antecknad som lagfaren ägare eller tomträttshavare eller ägare av en byggnad som inte tillhör fastighetsägaren i
fastighetsregistret.
16 § Länsstyrelsen ska skicka ett utbetalningsbeslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel om att bostäder i
fastigheten har anordnats med stöd enligt denna förordning. Inskrivningsmyndigheten ska underrätta den lagfarna ägaren eller tomträttshavaren om att
en anteckning har gjorts.
En anteckning enligt första stycket får tas bort åtta år räknat från det att ett
beslut om utbetalning av stöd enligt 15 § har fattats. Anteckningen får tas bort
på inskrivningsmyndighetens eget initiativ eller på begäran av den lagfarna
ägaren eller tomträttshavaren.
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17 § Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav
på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd
olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
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Återkrav av stöd
18 § Länsstyrelsen ska besluta om återkrav av utbetalat stöd helt eller delvis
om
1. den som sökt eller tagit emot stödet genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt orsakat att stödet har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta,
3. bostäderna används för annat ändamål eller med andra villkor än som
följer av stödbeslutet, eller
4. villkoren för stödet inte har följts.
Länsstyrelsen får helt eller delvis upphäva ett beslut om återkrav om det
finns särskilda skäl.
Vid tillämpning av första stycket 3 ska den del av stödet betalas tillbaka
som proportionellt hänför sig till tiden från det att bostäderna användes för
annat ändamål eller med andra villkor än som följer av stödbeslutet till och
med att perioden enligt 9 § löper ut. Detta ska gälla även om stödmottagaren
under perioden har överlåtit den eller de byggnader som stöd har lämnats för
och den nye ägaren använder bostäderna för annat ändamål eller med andra
villkor än som följer av stödbeslutet.
19 § Om en stödmottagare inte är berättigad till ett stödbelopp och detta ska
återbetalas, ska ränta tas ut enligt räntelagen (1975:635). Räntekravet får sättas ned om det finns särskilda skäl.

Överklagande
20 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket.
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande
till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än verkets beslut i
ett överklagat ärende om att inte betala ut stöd enligt 15 § eller 17 § får dock
inte överklagas.

Verkställighetsföreskrifter
21 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2016.
2. Förordningen tillämpas även på projekt som påbörjats tidigast den 1 januari 2016, om en ansökan om stöd för projektet har kommit in till länsstyrelsen senast den 1 maj 2017.
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På regeringens vägnar
ÅSA REGNÉR
Anna Lindtorp
(Socialdepartementet)

6
Wolters Kluwer
Elanders Sverige AB, 2016
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Boverkets författningssamling
Utgivare: Yvonne Svensson

BFS 2016:9
BÄL 1
Boverkets föreskrifter om statligt stöd för att anordna och
tillhandahålla bostäder för äldre personer;

Utkom från trycket
den 8 november 2016

beslutade den 8 november 2016.
Boverket föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (2016:848) om
statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.

Inledning
1 § Denna författning innehåller föreskrifter till förordningen (2016:848) om
statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.
Termer och begrepp som inte särskilt definieras i denna författning används i
samma betydelse som i förordningen.

Projektets påbörjande
2 § Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga om nybyggnad den tidpunkt då
gjutning av källargolv eller bottenplatta för källarlösa hus, källarmurar eller
grundplattor under dessa påbörjas. Däremot räknas inte schaktning, sprängning,
pålning, utfyllning, formsättning för plintar och grundplattor, gjutning av plintar
o.d. som påbörjande i detta avseende.
Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga om ombyggnad den tidpunkt då
rivnings- eller röjningsarbeten påbörjas. Byggnadsarbetena ska dock inte anses
påbörjade, om endast mindre rivningsarbeten utförts för att undersöka
byggnadens skick inför ombyggnaden.
Med tidpunkten för påbörjande avses i fråga om anpassning av gemensamma
utrymmen, som inte är ny- eller ombyggnad, den tidpunkt när de stödberättigande
åtgärderna påbörjas.

Ansökan om stöd
3 § Ansökan om stöd ska vara skriftlig och göras på blankett som Boverket har
fastställt. Sökanden eller behörig företrädare för sökanden ska underteckna
blanketten och lämna de uppgifter som anges. Till ansökan om stöd ska bifogas
följande handlingar:
1. Nödvändiga behörighetshandlingar.
2. Uppgifter om byggnadens plan- och höjdläge, huvudmått, våningsantal och
antalet lägenheter (situationsplan).
3. Skalenliga eller måttsatta ritningar över byggnadens planer och sektioner
som visar byggnadens utformning samt avsedd användning av lokaler och
gemensamhetsutrymmen, beräkningar och beskrivningar.
4. För bygglovspliktiga arbeten ett beslut om bygglov som fått laga kraft.
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BÄL 1
Till ansökan om stöd till hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie
bostadsmarknaden ska dessutom bifogas en handling som visar att kravet på en
lägsta åldersgräns om 65 år enligt 2 § 4 a och b förordningen är uppfyllt.
4 § Om ett projekt avser flera etapper och sökanden begär att skilda beslut om
stöd meddelas, får länsstyrelsen handlägga varje etapp som ett projekt. Ansökan
om stöd ska då göras separat för varje projekt.

Fastställelse av stödbelopp och kontroll av överkompensation
5 § Vid fastställelse av stödbelopp enligt 12 § förordningen ska länsstyrelsen
kontrollera att stödet enligt 11 § förordningen inte kommer att överstiga den totala
produktionskostnaden för ny- eller ombyggnad eller anpassning av bostadslägenheter och gemensamma utrymmen. Överstiger stödet den totala produktionskostnaden ska stödbeloppet räknas ner så att det motsvarar den totala
produktionskostnaden.

Ansökan om utbetalning
6 § Ansökan om utbetalning ska vara skriftlig och göras på blankett som
Boverket har fastställt. Sökanden eller behörig företrädare för sökanden ska
underteckna blanketten och lämna de uppgifter som anges. Till ansökan om
utbetalning ska bifogas följande handlingar:
1. Nödvändiga behörighetshandlingar.
2. Intyg om när byggnadsprojektet påbörjades. Om kontrollansvarig krävs
enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska intyget lämnas av certifierad
kontrollansvarig.
3. Byggnadsnämndens slutbesked enligt 10 kap. 34 § plan- och bygglagen eller
ett interimistiskt slutbesked enligt 10 kap. 36 § samma lag.
4. Om ett slutbesked inte behövs, ett intyg om när byggnadsprojektet
färdigställdes och att det är utfört i enlighet med de förutsättningar som låg till
grund för beslutet om stöd.

1. Denna författning träder i kraft den 15 november 2016.
2. Författningen tillämpas även på projekt som påbörjats tidigast den 1 januari
2016, om en ansökan om stöd för projektet har kommit in till länsstyrelsen senast
den 1 maj 2017.
På Boverkets vägnar

JANNA VALIK

Ingrid Birgersson
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden

2017-03-24

§ 55
Förslag till ändring av Luleå kommuns regelverk för
trygghetsboenden
Ärendenr 2017/89-3.9.0.2

Socialnämndens beslut
Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget att ändra åldersgränsen från 70
till 65 år för att söka trygghetsboende.

Sammanfattning av ärendet
Regeringen beslutade i juli 2016 om ändringar i förordningen (2016:848) om
statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer.
Kommunledningsförvaltningen har med anledning av detta tagit fram ett
förslag om en förändring i det kommunala regelverket för trygghetsboende.
Förändringen består i att ändra åldersgränsen för vem som kan söka
trygghetsboende från 70 till 65 år. Förutsättningen är att minst en person i
hushållet ska ha fyllt 65 år.
Miljö-och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig i ärendet i samråd
med SBF och Socialnämnden. Socialförvaltningen ställer sig positiv till
förslaget.
Socialnämndens allmänna utskott beslutade 2017-03-15 föreslå socialnämnden
ställa sig positiv till förslaget att ändra åldersgränsen från 70 till 65 år för att
söka trygghetsboende.

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

Beslutsunderlag



Förordning om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder
för äldre personer, SFS 2016:848
Förslag till ändring av Luleå kommuns regelverk för trygghetsboenden

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

REGLEMENTE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2017-02-09

1 (1)
Ärendenr
2017/197-1.3.1.3

Ändring av Luleå kommuns regelverk för
trygghetsboenden
Ärendenr 2017/197-1.3.1.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ändra kriteriet i det kommunala regelverket
för trygghetsboende avseende vem som kan söka trygghetsboende till att
minst en person i hushållet ska ha fyllt 65 år.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-29 § 132 att fastställa kommunalt
regelverk för trygghetsboende. För att få tillgång till trygghetsboende krävs i
regelverket att minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
Regeringen beslutade i juli 2016 om ändringar i förordningen (2016:848) om
statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer, där
bostäderna avses för personer som har fyllt 65 år istället för som tidigare 70 år.
Med anledning av regeringens beslut behöver det kommunala regelverket
revideras.
Kommunledningsförvaltingen föreslår fullmäktige besluta att ändra kriteriet i
det kommunala regelverket för trygghetsboende avseende vem som kan söka
trygghetsboende till att minst en person i hushållet ska ha fyllt 65 år.

Beslutsunderlag




Kommunfullmäktiges protokoll § 132, 2011-08-29, KLF Hid 2011.1926
Slutrapport Genomförandeplan Bostäder för äldre, KLF Hid 2013.1169
Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla
bostäder för äldre personer

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och byggnadsnämnden

2017-04-18

§ 80
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Ärendenr A-2017-1

Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att
1. med stöd av 19 § andra stycket i lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer anta bilagd taxa för miljö – och byggnadsnämndens
kontroll över denna lag
2. taxan ska gälla från och med 2017-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 21 november 2016, § 248, beslutat att miljö – och
byggnadsnämnden ska ansvara för tillsynen enligt lagen (2014:799) om
sprängämnesprekursorer. I dagsläget finns inga resurser för att genomföra
tillsynen och en ny taxa föreslås därför som ger kostnadstäckning för arbetet.
Då tillsynsuppgiften är ny, och det därför är svårt att bedöma hur mycket tid
som kommer att gå åt för kontrollen, föreslås att timavgift tas ut för tillsynen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår miljö- och byggnadsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att med stöd av 19 § andra
stycket i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer att anta bilagd taxa för
miljö – och byggnadsnämndens kontroll över denna lag samt att taxan ska
gälla från och med 2017-07-01.
Arbetsutskottet har 2017-04-11 § 80 föreslagit miljö- och byggnadsnämnden
besluta i enlighet med miljö- och byggnadsförvaltningens förslag.

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

Beskrivning av ärendet
Sedan den 2 september 2014 gäller lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer, d.v.s. kemiska ämnen som finns tillgängliga på
marknaden och som tillsammans med andra ämnen kan användas för
tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Lagen innehåller kompletterande
bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (98/2013) av den
15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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(EU-förordningen). EU-förordningen är ett led i Europeiska unionens strategi
för kampen mot terrorism och syftar till att motverka olaglig tillverkning av
sprängämnen genom att begränsa allmänhetens tillgång till utgångsämnen för
detta.
Mot bakgrund av bland annat att de ekonomiska aktörer som berörs av
reglerna är spridda över landet och kommunernas tidigare erfarenhet av
tillsyn av märkning av kemikalier har kommunerna fått tillsynsansvar enligt
den nya lagen. Kommunerna ska enligt lagen utöva tillsyn över att de
ekonomiska aktörerna kräver att tillstånd uppvisas innan de tillhandahåller
enskilda personer väteperoxid, nitrometan och salpeter utöver angivna
koncentrationsgränser. Tillstånd till enskilda ges av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) efter skriftlig ansökan. Tillsyn ska även
avse att de förpackningar som innehåller sprängämnesprekursorer som
omfattas av restriktioner är märkta på ett korrekt sätt.
Kommunfullmäktige beslutade den 21 november 2016, § 248, att miljö – och
byggnadsnämnden ska ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i
artiklarna 4.7 och 5 i EU –förordningen följs inom kommunen samt att miljöoch byggnadsnämndens reglemente revideras mot bakgrund av detta beslut.

Beslutsmotivering
Idag finns inga resurser för att genomföra tillsynen. En kommunal taxa
behöver därför beslutas som ger kostnadstäckning för arbetet. Då
tillsynsuppgiften är ny och det därför är svårt att bedöma hur mycket tid som
kommer att gå åt för kontrollen föreslås att timavgift tas ut för tillsynen.

Beslutsunderlag
1. Lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
2. Kommunfullmäktiges beslut 2016-11-21, § 248

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö‐ och byggnadsnämndens kostnader
för tillsyn enligt lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer och
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari
2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.
2 § Avgiftskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013
som tillhandahåller sprängämnesprekursorer till enskilda.
3 § Timavgiften i denna taxa är densamma som Luleå kommuns gällande
timavgift för tillsyn enligt miljöbalken.
4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö‐ och
byggnadsnämnden.
5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra
omständigheter, får avgift enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas av
miljö‐ och byggnadsnämnden.
6 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö – och
byggnadsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om
avgift eller i räkning.

Avgift för tillsyn
7 § Avgift tas ut som timavgift och betalas i efterskott för varje påbörjad
halvtimme handläggningstid. Med handläggningstid avses den
sammanlagda tid som varje handläggare vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, restid, inspektioner, revisioner och kontroller i övrigt,
beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas
ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. I
handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma
resetillfälle (tur – och returresa) överstiger en timme.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON/ VÄXEL

Luleå kommun
Miljö‐och byggnadsförvaltningen

Rådstugatan 11

0920‐45 30 00

971 85 LULEÅ

MOBILTELEFON

E‐POSTADRESS
maria.mattsson@lulea.se

DIREKT

TELEFAX

0920‐45 38 11

0920‐45 41 26
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PLUSGIRO

BANKGIRO
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Dnr

Miljö‐och byggnadsförvaltningen

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.
Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en
överinstans beslut.
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§ 53
Medborgarförslag om tennisplan vid östra länken
Ärendenr 2016/1422-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har 2016-10-24 § 236, beslutat överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden besluta att
avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Stadsbyggnadsförvaltningen har utrett möjligheterna att anlägga en
tennisplan vid allmän mark, kopplat till Östra länken projektet. Då projektet
är i ett skede att färdigställas och frågan inte funnits med i tidigare planering
finns det inte plats eller medel i budget att placera in och anlägga en
tennisplan i området.
Olika former av lek, bollspel och andra aktiviteter har anordnats i första
etappen och kommer att kompletteras i den andra, intill Lulsundskanalen.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-01-17, hid 2017.1587
Medborgarförslag, KLF Änr 2016/1262, SBF hid 2017.1588 (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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§ 54
Medborgarförslag om att Luleå kommun använder sej av
getter, får, hästar och robotgräsklippare istället för
traditionella gräsklippare.
Ärendenr 2016/1282-008

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-08-29 § 186 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.
Kommunstyrelsen har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera
kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Förslagställaren föreslår att kommunen istället för att använda
motorgräsklippare använder sig av får, getter och hästar. Där det inte fungerar
kan robotgräsklippare användas. Vidare föreslås att delar av växtligheten
lämnas kvar istället för att klippas ner. På detta sätt minskar avgasutsläpp och
buller.
Gräsklippare och morordrivna handredskap är en del av en professionell,
modern och rationell skötsel av grönytor. Att hålla eller hyra in djur att sköta
gräsklippningen skulle bli mycket dyrare är dagens lösningar, vidare skulle
krävas en större organisation. Stadsbyggnadsförvaltningen bevakar
kontinuerligt utvecklingen av yrkesmässiga lösningar med så kallade
robotgräsklippare och eldrivna handredskap. Utvecklingen på dessa går
framåt och kan komma att bli ett alternativ i framtiden, men inte i dagsläget.
Under de senaste åren har stadsbyggnadsförvaltningen minskat
klippningsintervallen på ett flertal grönytor för att omvandla ytorna mot mer
av en ängskaraktär, delvis på grund av att kunna erbjuda en mångfald av
upplevelser på våra offentliga platser.
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Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-07, hid 2017.1589
Medborgarförslag, KLF Änr 2016/971, SBF hid 2017.1199 (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 52
Medborgarförslag om att koncentrera byggandet på
Repslagargatan med att bygga ett vackert höghus på gamla
helikopterplattan
Ärendenr 2017/16-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige besluta att
avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-19 § 289 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
har sedan remitterat förslaget till stadsbyggnadsnämnden.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera
kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.
Arbetsutskottet föreslår bifall till förvaltningens förslag.
Förslagställaren föreslår att man istället för att exploatera ett grönområde på
Gultzaüudden bygger ett högt hus på gamla helikopterplattan och på så sätt
koncenterar bebyggelsen till Repslagargatan, som redan har byggnader i flera
våningar.
Förslagställaren anför att det byggs bostäder på flera platser i Luleå, vilket
kommer att öka elevantalet i gymnasiebyn och att dessa elever inte bör
berövas på en av sina plana gräsytor.
Stadsbyggnadsförvaltningen har deltagit i dialog kring byggande av delar av
kv Svanen på Gultzaüudden tillsammans med MAF fastigheter och
närboende. Arbetet är slutfört och har mynnat ut i ett detaljplaneuppdrag.
Den kommande detaljplaneprocessen skall pröva lämplighet, placering och
storlek på nytillkommande bebyggelse i området. En ordinarie
detaljplaneprocess med samråd med närboende och berörda beräknas ske
under 2017-2018.
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
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Sammanträdet
Ordförande frågar om nämndens ställningstagande till arbetsutskottets
förslag och finner att nämnden beslutar bifalla förslaget.

Beslutsunderlag
• Yttrande stadsbyggnadsförvaltningen 2017-03-08, hid 2017.1585
• Medborgarförslag, KLF Änr 2016/1590, SBF hid 2017.1586 (bilaga)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 55
Lokalvård
Ärendenr 2017/166-2.6.2.1

Stadsbyggnadsnämndens beslut
Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
1.

kommunfullmäktiges beslut 2008-05-26 § 122 avseende upphandling om
specifik andel av lokalvård återtas

2.

stadsbyggnadsnämnden framledes ges rätt att, för kommunens samlade
lokalvårdsverksamhet man reglementsenligt ansvarar för, välja lämplig
driftsform.

Reservationer
Ulrika Lundberg (V) reserverar sig mot beslut till punkt 2.
Viveka Nordlund (L), Nils-Olov Lindfors (C), Bo Larsson (M) och Eugen
Karlsson (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för punkt 1-3 i
förslag från Viveka Nordlund (L).

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår stadsbyggnadsnämnden rekommendera
kommunfullmäktige besluta att
1.

kommunfullmäktiges beslut 2008-05-26 § 122 avseende upphandling om
specifik andel av lokalvård återtas

2.

stadsbyggnadsnämnden framledes ges rätt att, för den verksamhet man
reglementsenligt ansvarar för, välja lämplig driftsform.

Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att tillhandahålla professionell och
kostnadseffektiv lokalvård till sina hyresgäster.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2008-05-26 § 122 upphandlar
stadsbyggnadsförvaltningen 10 % av lokalvården på entreprenad.
Konkurrensutsättningen tillämpas på delar av den lokalvård
Stadsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller åt barn- och utbildningsförvaltningen. Städformen har under åren flyttats mellan olika skolor. För
närvarande är lokalvården på Ormbergskolan, Hedskolan, Stadsöskolan och
kvarteret Staren upphandlad på entreprenad. Nuvarande avtal gäller fram till
2017-06-30.
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Den upplevda, och faktiska, kvalitetsskillnaden i erhållen lokalvård mellan
kommunens olika skolor är idag betydande. Det finns idag ingen enhetlig
definierad standard avseende kvalitetsnivå eller tjänsteutbud, vilket också
medför att jämförelser mellan olika driftsformer och utövare i betydande grad
försvåras. Nuvarande upplägg i de skolor där entreprenörer anlitas medför
också enligt Barn- och utbildningsförvaltningen ett betydande merarbete för
deras medarbetare, samt att kvalitetsskillnaderna mellan olika skolor kan vara
betydande.
Barn- och utbildsförvaltningen har i de upphandlade avtalen delvis valt att
frångå det grundkontrakt som Stadsbyggnadsförvaltningens lokalvård i egen
regi erbjuder, vilket betyder att man till exempel har upphandlat en lägre
frekvens på lokalvården. Barn- och utbildningsförvaltningen har för avsikt att
framgent beställa lokalvård i enlighet med det grundkontrakt som
Stadsbyggnadsförvaltningen erbjuder, vilket innebär att kostnaderna kan
komma att upplevas högre jämfört med dagens lösning med extern
entreprenad.
Stadsbyggnadsförvaltningen har från stadsbyggnadsnämnden ett uppdrag att
strukturera tjänsteinnehåll och prissättning för lokalvården så att en
transparent och stabil prissättning kan tillämpas för samtliga skolor.
Prissättningsmodellen kommer att tydliggöra avgörande kostnadsdrivare för
lokalvården, samt implementera en kategorisering av skolor. Kommunens
olika förvaltningar behöver kunna planera och beställa lokalvård från
Stadsbyggnadsförvaltningen med förutsägbar ekonomi och en möjlighet att
genom val av ambitionsnivå påverka sina egna kostnader.
Ett transparent och en stabil prissättning utgör en grundförutsättning för en
professionell beställarkompetens och en viktig förutsättning för att
stadsbyggnadsnämnden i framtiden ska kunna pröva möjligheten att
kostnadseffektivt upphandla lokalvård.

Sammanträdet
Viveka Nordlund (L) föreslår följande ändringsförslag
-

Samtliga förvaltningar får upphandla sin lokalvårdsvolym externt

-

Samtliga förvaltningar skall samverka med Stadsbyggnadsförvaltningen vid
utformning av förfrågningsunderlag och kvalitetssäkringsorganisationen för
lokalvården

-

Stadsbyggnadsförvaltningen skall anpassa sin lokalvårdsorganisation i relation
till de förändringar som kan ske.

Nils-Olov Lindfors (C) och Bo Larsson (M) stödjer förslag från Viveka
Nordlund (L).
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Ordförande och Peder Lundkvist (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Ulrika Lundberg (V) föreslår bifall till punkt 1 i arbetsutskottets förslag och
avslag till punkt 2.

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag till arbetsutskottets förslag i punkt 1 och 2
och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag.
Därefter frågar ordförande om nämndens ställningstagande till tilläggsförslag
från Viveka Nordlund (L) och finner att nämnden beslutar avslå förslaget.
Ulrika Lundberg (V) reserverar sig mot beslut till punkt 2.
Viveka Nordlund (L), Nils-Olov Lindfors (C), Bo Larsson (M) och Eugen
Karlsson (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för punkt 1-3 i
förslag från Viveka Nordlund (L).

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse 2017-02-28, hid 2017.1590
Skriftligt förslag från Viveka Nordlund (L) (bilaga), hid 2017.
Skriftlig reservation från Viveka Nordlund (L), Nils-Olov Lindfors (C),
Bo Larsson (M) och Eugen Karlsson (KD) (bilaga), hid 2017.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Inköpskontoret
Emma Breheim

2017-04-11

Tilldelning av kontrakt avseende elenergi för Luleå
kommunkoncern
Ärendenr 2017/211-2.5.1.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:

Sammanfattning av ärendet
Inköpskontoret föredrar ärendet på sammanträdet

Emma Breheim
Inköpschef
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunikationskontoret
Karl-Henrik Dagman och Håkan Wiklund

2017-04-25

1 (1)
Ärendenr
2017/128-1.3.2.3

Kommunikationskontorets och kvalitet &
samhällsutveckling yttrande gällande kommunrevisorernas
förstudie över kommunkoncernens arbete med sponsring
Ärendenr 2017/128-1.3.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram
förslag till sponsringspolicy och uppdatera sponsringsriktlinjerna.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisorerna har genomfört en förstudie för att beskriva och kartlägga
hur kommunen och de kommunala bolagen arbetar med sponsring. Kommunrevisorerna vill utifrån denna förstudie påtala följande:
 Det saknas av kommunfullmäktige antagen policy för sponsring i Luleå
kommun.
 Kommunstyrelsen har 2013-06-03 fastställt riktlinjer för sponsring. Denna
var dock endast giltigt till 2015-12-31.
 Kommunrevisorerna rekommenderar även att kommunstyrelsen
säkerställer en samlad bild av kommunkoncernens samlade
sponsringsåtaganden.
Kommunikationskontoret tillsammans med kvalitet & samhällsutveckling
anser följande:
 En sponsringspolicy bör tas fram för kommunkoncernen.
 Riktlinjer, som sponsringsriktlinjer, är styrande och vägledande för den
enskildes handläggning av ett ärende. Sponsringsriktlinjerna bör
aktualiseras.
 Sponsringsriktlinjerna ska gälla nämndsorganisation, men inte de
kommunala bolagen.

Karl-Henrik Dagman och Håkan Wiklund
Kommunikationskontoret respektive kvalitet & samhällsutveckling
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Kvalitet & samhällsutveckling
Kvalitet & samhällsutveckling
Anders Bylund

2017-04-25

Förslag inför åtgärdsplaneringen för infrastruktur för
Nationell respektive Regional transportplan 2018 - 2029
Ärendenr 2017/623

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Luleå kommun skickar bilagda skrivelse till
Trafikverket Region Nord och Region Norrbotten, som kommunens underlag
till åtgärdsplaneringen 2018 – 2029.

Sammanfattning av ärendet
Just nu arbetar Trafikverket och landets Regioner/länsstyrelser med att ta fram
Nationell respektive Regionala transportplaner för åren 2018 – 2029. Det har
funnits möjligheter att vid några dialogtillfällen framföra övergripande
synpunkter inför framtagandet av planerna men till skillnad från tidigare
planeringsomgångar har inte skriftliga synpunkter från kommunerna
efterfrågats.
Luleå kommun anser att det är viktigt att kommunernas synpunkter och
prioriteringar efterfrågas och tas med i planeringen. Kommunen vill därför,
för att säkerställa förankringen på kommunal nivå samt sammanfatta och
förtydliga vilka prioriteringar vi ser nödvändiga, framföra ett antal
synpunkter.
Kommunen har i framtagandet av bilagd skrivelse också samrått med Bodens
kommun för att få en samsyn på de övergripande åtgärderna.
Åtgärder kommunen prioriterar
 Norrbotniabanan som en del i en förlängning av EU:s järnvägskorridor
ScanMed
 Luleå hamn – Malmporten
 Luleå bangård och förutsättningar för resecentrum
 Dubbelspår på järnvägen mellan Luleå och Boden inklusive
förutsättningar för pendeltågstrafik
 Fortsatt utbyggnad av mitträcke längs E4 och riksväg 97
 Satsning på gång- och cykelvägar
 Förbättrad vägförbindelse till Luleå flygplats från de nationella och
regionala vägnäten
Kvalitet & samhällsutveckling förslår att Luleå kommun skickar bilagda
skrivelse till Trafikverket Region Nord och Region Norrbotten, som
kommunens underlag till åtgärdsplaneringen 2018 – 2029.
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Luleå kommuns förslag inför åtgärdsplaneringen för infrastruktur för
Nationell respektive Regional transportplan 2018 – 2029, 2017-04-25

Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling
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Samhällsstrateg

Trafikverket Region Nord
Region Norrbotten

Luleå kommuns förslag inför åtgärdsplaneringen för
infrastruktur för Nationell respektive Regional transportplan
2018 - 2029
Just nu arbetar Trafikverket och landets Regioner/länsstyrelser med att ta
fram Nationell respektive Regionala transportplaner för åren 2018 – 2029. Det
har funnits möjligheter att vid några dialogtillfällen framföra övergripande
synpunkter inför framtagandet av planerna men till skillnad från tidigare
planeringsomgångar har inte skriftliga synpunkter från kommunerna efterfrågats.
Luleå kommun anser att det är viktigt att kommunernas synpunkter och
prioriteringar efterfrågas och tas med i planeringen. Kommunen vill därför,
för att säkerställa förankringen på kommunal nivå samt sammanfatta och
förtydliga vilka prioriteringar vi ser nödvändiga, framföra ett antal
synpunkter.
Samtidigt vill vi framföra vikten av att den information om kommunernas
planer på bostads- och verksamhetsområden som lämnas till Trafikverket
vid samrådsmöten beaktas vid åtgärdsplaneringen.
Kommunen har i framtagandet av dessa synpunkter också samrått med
Bodens kommun för att få en samsyn på de övergripande åtgärderna.

Åtgärder kommunen prioriterar


Norrbotniabanan som en del i en förlängning av EU:s järnvägskorridor
ScanMed



Luleå hamn – Malmporten



Luleå bangård och förutsättningar för resecentrum



Dubbelspår på järnvägen mellan Luleå och Boden inklusive förutsättningar för pendeltågstrafik



Fortsatt utbyggnad av mitträcke längs E4 och riksväg 97



Satsning på gång- och cykelvägar
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Förbättrad vägförbindelse till Luleå flygplats från de nationella och
regionala vägnäten

Infrastrukturs betydelse för samhällsutvecklingen i Luleå och i
Norrbotten
Vår vision om utvecklingen av infrastrukturen i regionen
En utvecklad infrastruktur som bidragit till minskade utsläpp till luft och vatten
genom att godstransporter förts över till järnväg och sjöfart och att kollektivtrafiken
har utvecklats både på väg och på järnväg.
En ny järnväg längs kusten har inneburit att vi fått ett robustare system tillsammans med nuvarande stambana där vi bara behövt göra måttliga förstärkningsåtgärder jämfört med om en kustjärnväg inte byggts. Vi har fått alternativa transportvägar till och från övre Norrland vilket inneburit lägre kostnader för näringslivet och leveranssäkrare transporter.
Den nya kustjärnvägen har skapat större arbetsmarknadsregioner som bidragit till
en utvecklad integration och förbättrad jämställdhet genom kompletterande arbetsmarknader inom dagspendlingsavstånd.
Dubbelspår längs större delen av malmbanan mellan Luleå och Narvik har också
inneburit ett robustare och kapacitetsstarkare transportsystem som varit till nytta för
både näringslivets godstransporter och persontransporterna i Norrbotten. Det har
också inneburit att Luleå hamn, som också fått högre kapacitet genom projektet
Malmporten, fått en bra järnvägsanslutning till övriga länet och Malmfälten.

Synpunkter inför åtgärdsplaneringen
Norrbotniabanan som en del i en förlängning av EU:s järnvägskorridor
ScanMed
Norrbotniabanan är en planerad (påbörjad) järnväg mellan Umeå och Luleå
med förlängning norrut till Haparanda. Sträckan är en förlängning av
Botniabanan. Norrbotniabanan utgör en central del av det svenska transportsystemet och med korta anslutningar till redan befintliga transportkorridorer
skapar Norrbotniabanan internationell och nationell närhet samt bred
regional tillväxt inom näringsliv och industri, samhällsbyggnad och miljö
samt kultur och kunskap.
Norr om Vännäs/Umeå är järnvägstrafiken till/från övre Norrland idag beroende av en enkelspårig sträcka. Det är mycket sårbart vilket flera olyckor
med trafikstillestånd och stora konsekvenser för näringslivet som följd visat.
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För att skapa ett hållbart transportsystem som är säkert, miljöanpassat och så
störningsokänsligt som möjligt är Norrbotniabanan mycket viktig för
Sverige.
Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och
indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. De stora godsmängderna från övre Norrland gör järnvägen mycket viktig för hela Sverige.
För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider
mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och
ökad valfrihet för människor.
Järnvägen har ett stort värde för en hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt
och ekologiskt perspektiv och skulle väsentligt bidra till regionförstoring och
därigenom en positiv regional utveckling.
En förlängning av ScanMed-korridoren till Haparanda tillsammans med en
förlängning av NorthSea-Baltic-korridoren mellan Helsingfors och Torneå
knyter ihop järnvägsnätet i norra Europa. Det ger också goda förbindelser till
Nordnorge och Nordfinland – En arktisk triangel.
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Framtagande av järnvägsplaner för sträckan Umeå – Skellefteå pågår. Det är
dock mycket viktigt att också påbörja framtagandet av järnvägsplaner för
fortsättningen Skellefteå – Luleå. Ett för stor glapp i det arbetet riskerar att
försena hela projektet så att Sverige inte fullt ut kan tillgodogöra sig de möjligheter som medfinansiering från EU ger. I den gällande regionala planen
för Norrbotten så är det avsatt medel för att stötta projekteringen av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå. Där har förhållandet mellan
Västerbotten och Norrbotten varit 80/20. Det omvända bör gälla för sträckan
Skellefteå - Luleå.
Luleå kommun anser att planeringen för ett byggande av Norrbotniabanan,
inom tidsramen för när möjlighet till EU-bidrag kan erhållas för byggandet,
måste fortsätta genom att järnvägsplaner tas fram också för sträckan
Skellefteå – Luleå. I avvaktan på att Norrbotniabanan förverkligas måste
underhållet på stambanan hålla sådan nivå att funktionen upprätthålls och
därmed ses som ett reellt alternativ för resor och transporter från och till
Norrbotten.
Luleå hamn – Malmporten
Projekt Malmporten är ett infrastrukturprojekt för sjöfart till Norrbotten och
Luleå Hamn. Luleå Hamn är en av de fem hamnar i Sverige som har valts ut
som strategiskt prioriterad av EU och ingår i TEN T-nätverket som Corehamn.”
Bakgrunden till projektet Malmporten är att genomförda utredningar visar
på ett ökat framtida transportbehov för norrländskt näringsliv med fokus på
malmtransporter. Projektet syftar till att öka kapaciteten i Luleå hamn genom
att muddra farleden in till Luleå och att investera i, bland annat, kaj- och
lastkapacitet.
Målet är en fördjupad farled in till Luleå hamn som tillåter fartyg av ”Östersjömax” med 15 meters djupgående. Kapaciteteten ökas så att fartygen kan
frakta 160 000 ton jämfört med dagens 55 000 ton. Det innebär i sin tur sänkta
transportkostnader från cirka 42 kronor per ton till cirka 27 kronor per ton.
Sammantaget kan också en större mängd gods fraktas med ett färre antal
större fartyg vilket medför stora miljövinster.
Projektet har nyligen fått godkänt i Mark- och miljödomstolen och projektering är påbörjad med finansiellt stöd från EU. Även för ett genomförande
finns goda möjligheter till stöd från EU med upp till 30 % av byggkostnaderna.
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Luleå kommun anser att projektet måste prioriteras både nationellt och regionalt då det har stor betydelse för näringslivet i Norrbotten, i hela Sverige
och för Europa.
Luleå bangård och förutsättningar för resecentrum
En utveckling av ett nytt resecentrum bidrar till och blir en nod i det lokala
och regionala transportsystemet och medverkar till kommunens mål om
10 000 nya innevånare. Att åstadkomma en regionförstoring och stärka tillgängligheten inom länet och omvärlden är viktigt. Likaså att kunna erbjuda
attraktiva boendemiljöer med god tillgänglighet till samhällsservice. Samverkan mellan statliga, regionala och kommunala aktörer inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och fysisk planering förbättrar tillgängligheten
på ett hållbart sätt. Det lägger grunden för att hela resan ska fungera med
effektiva bytespunkter mellan olika transportslag.
En ombyggnad och upprustning av Luleå bangård är närmast akut. Punktligheten vid Luleå C är idag sämst i landet (statistik januari 2016). Stationen
uppfyller inte kraven på god tillgänglighet och säkerhet. Bangården har
också dåligt kapacitetsutnyttjande och en stor del i detta är placering av
personvagnsuppställningen.
En ombyggnad av Luleå bangård, flytt av personvagnsuppställningen och ett
nytt resecentrum medför att östra delen av Luleå centrum kan utvecklas med
1 200 - 1 500 bostäder samt olika verksamheter.
En ombyggnad av bangården innefattar delprojekten; Nytt ställverk på Luleå
bangård, Flytt av personvagnsuppställning samt Ombyggnad av spår för ett
resecentrum.
Luleå kommun anser att det är viktigt att ovanstående åtgärder inryms inom
ramen för den kommande nationella planen för att möjliggöra utveckling av
Luleå centrum med ett modernt resecentrum och skapa förutsättningar för
1 200 - 1 500 centralt belägna bostäder.
Dubbelspår på järnvägen mellan Luleå och Boden inklusive förutsättningar
för pendeltågstrafik
Behovet av en ökning av både gods- och persontrafik hämmas genom de
kapacitetsbegränsningar som ett enkelspår medför.
Det är viktigt för näringslivet i hela regionen att järnvägssystemet kan tillgodose den transportefterfrågan för gods som finns och att också persontrafiken kan utvecklas. En satsning på malmbanan ger förutsättningar för
utökad gods- och persontrafik och möjlighet till dagpendling vilket ger en
utvecklad arbetsmarknadsregion.
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Regionala kollektivtrafikmyndigheten, Region Norrbotten och berörda
kommuner planerar för pendeltågstrafik Luleå - Boden - Kalix – Haparanda
som också innebär att Boden kan bli ett utvecklat nav för persontrafiken i
Norrbotten (Noden Boden). Idag är det dock svårt, på grund av kapacitetsbrist, att skapa utrymme för en attraktiv trafik för arbetspendling med tåg.
Luleå kommun anser att förutom åtgärder längs järnvägen för att skapa ökad
kapacitet är det också viktigt att medel avsätts för att stödja införandet av
pendeltågstrafik mellan Luleå och Boden. Exempelvis attraktiv perronglösning vid spår 1 vid Boden C och ett kompletterande stationsläge i Boden.
Fortsatt utbyggnad av mitträcke längs E4 och riksväg 97
Riksväg 97 mellan Luleå och Boden är ett mycket viktigt stråk för arbetspendling då fler än 7 000 personer pendlar dagligen mellan de två städerna.
Det är viktigt att utbyggnaden av mitträcke fullföljs så fort som möjligt med
tanke på trafiksäkerhet, miljö och kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet. Medel måste avsättas i regional plan så att återbetalning kan ske
till Bodens och Luleå kommuner som förskotterar byggandet.
E4 som det viktigaste stråket genom Norrland måste på sikt få en enhetlig
trafiksäkerhetsmässig standard. GC-trafiken måste få en godtagbar tillgänglighet och säkerhet. Parallellvägar, separata GC-vägar, busshållplatser och
passager för gående, cyklister och skotrar behövs.
E4 är det viktigaste vägtransportstråket genom Norrbotten men för näringsliv och befolkning är säkerhet och tillgänglighet också på de övriga större
vägarna av stor vikt. Miljö- och estetiska åtgärder längs vägarna måste också
prioriteras då de är viktiga turiststråk och förmedlar en bild av Norrbotten.
Satsning på gång- och cykelvägar
Ur folkhälso- och miljösynvinkel är det mycket viktigt att det kan ske en
ökad utbyggnad av både de kommunala och statliga gång- och cykelvägnäten. Det är viktigt att möjligheten för GC-trafik säkerställs längs vägar som
förses med mitträcke. Längs dessa vägar måste det finnas gena parallellvägar
som kan användas för gång- och cykeltrafik. I Luleå kommun finns ett antal
relationer längs statliga vägar där möjligheterna för GC-trafik måste
förbättras;
Gång- och cykelväg Råneå - Böle
Gång/cykel Råneå - Strömsund tillsammans med trafiksäkerhetsåtgärder i
korsningen Torggatan/Niemiselsvägen 760/692
Gång/cykel Råneå - Kängsön
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Gång- och cykelväg Bergnäset – Avan. Etappen Bergnäset - Gäddviksbron
Gång- och cykelväg Unbyn – Avan. Som med en förlängning Avan - Boden
på sikt kan innebära en sammanhängande gång- och cykelväg hela vägen
mellan Luleå och Boden söder om älven.
Gång- och cykelvägsanslutningar till och från busshållplatser längs E4
Gång- och cykelväg -väg Antnäs – Gäddvik. Etapp trafikplats S Gäddvik Gäddvik
Gång- och cykelväg/parallellväg längs E4 Nickbyn - Persön
Gång- och cykelväg Måttsund - Antnäs
Gång- och cykelväg Bergnäset – Avan. Etappen Gäddvik - Avan
Förbättrad vägförbindelse till Luleå flygplats från de nationella och
regionala vägnäten
Gäddvik är av riksintresse för kulturmiljövården. Det är mycket trafik genom
ett känsligt område. Samtidigt så innebär kulturintresset att det är svårt att
skapa säkra vägar för oskyddade trafikanter genom Gäddvik utan de tvingas
att använda väg 616. Detta innebär sammantaget att trafiksäkerheten och
tillgängligheten/genheten för trafik till Luleå flygplats som är Sveriges femte
största flygplats är mindre tillfredsställande.
Anna Lindh Wikblad
Chef Kvalitet & samhällsutveckling
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Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över reviderad
ansökan om finansiering till Logistikdag Norr 2017
Ärendenr 2017/403-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 50 tkr till Logistikdag
Norr 2017.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens handelskammare ansöker om 50 tkr exklusive moms till
konferensen Logistikdag Norr som är planerad att hållas 1 november 2017.
Målsättningarna med konferensen är:
 Öka samarbetet mellan aktörer i Norrbotten som är beroende av en
bättre infrastruktur.
 Förmedla information till deltagarna på vad som händer i de olika
delarna av logistikområdet
 Framhäva och driva frågor inom infrastruktur som är viktig för
norrbottniska företag.
 Etablera och synliggöra arrangörernas och Logistikrådets arbete.
Årets tema är den Nationella planen 2018-2029 – för ett ekonomiskt,
ekologiskt och socialt hållbart Sverige. En av huvudtalarna är
infrastrukturminister Anna Johansson.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att det är viktigt att transporter och
infrastruktur i norra Sverige diskuteras och lyfts fram. Luleå kommun har
tidigare år anslagit 40 tkr till konferensen. Kvalitet & samhällsutveckling
föreslår att Luleå kommun anslår 50 tkr till Logistikdag Norr 2017.
Ansökan behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-10 och
beslutet blev att återremittera ärende för förstärkt skrivning om jämställdhet.
Norrbottens handelskammare har nu kommit in med en reviderad ansökan
och ett utkast till program. Kvalitet & samhällsutveckling menar att ansökan
sammantaget nu har en tydligare beskrivning av jämställdhetsperspektivet.

Beslutsunderlag



Reviderad ansökan om projektstöd till Logistikdag Norr 2017, bilaga
Utkast till program Logistikdag Norr 2017, bilaga
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Ansökan om Projektstöd till Logistikdag Norr 2017
BAKGRUND
En grundförutsättning för ökad tillväxt i Norrbotten är att produkter kan nå ut till sin marknad i tid till rätt kostnad
och på ett tryggt sätt. Därför är infrastrukturen och logistiken avgörande konkurrensfaktorer för det norrbottniska
näringslivet.
Under hösten 2012 startades Norrbottens Logistikråd, med syfte att främja, stärka och samordna logistiken i
Norrbotten. Logistikrådet består av representanter från; BillerudKorsnäs AB, Ferruform AB, Gestamp Hardtech AB
LKAB, Polarbröd AB, Lindbäcks Bygg AB, SCA Packaging Munksund AB, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB, SSAB
Stenvalls Trä AB, Älvsbyhus AB.
Logistikrådet har som mål att skapa bättre förutsättningar för en fullgod logistik och skall vara en naturlig träffpunkt
för alla intressenter inom infrastruktur. Samtliga aktörer i Norrbottens logistikråd har stora krav på väl fungerade
transporter, som så många andra företag inom Norrbottens industri. Norrbottens Handelskammare arbetar ständigt
för en bättre infrastruktur. Logistikdag Norr 2017 anordnas av Norrbottens Handelskammare, Sveriges
Byggindustrier samt Botniska korridoren för att på så sätt betona betydelsen av väl fungerande transporter och god
tillgänglighet i norra Sverige. Idag finns det ingen dag inom denna sektor som genomförs på näringslivets villkor och
med näringslivets behov i fokus. Det vill vi ändra på.
Logistikdag Norr är ett årligt återkommande arrangemang som anordnas av Norrbottens Handelskammare, Sveriges
Byggindustrier samt Botniska korridoren. Initiativtagare är Norrbottens Logistikråd som består av 11 logistikchefer
från länets tyngsta godstransportaktörer.
SYFTE
Dagen syftar till att skapa en naturlig mötesplats för dem som är intresserade av logistik och infrastruktur i
Norrbotten. Vi vill skapa en möjlighet för deltagarna att uppdateras kring vad som händer inom de olika områdena
inom vår infrastruktur –hur ser utmaningarna ut idag och var är utvecklingen på väg? Logistikdagen ska även ge
tillfälle till att samla in och driva frågor som är viktiga för Norrbottens logistik framöver.
Den 1 november är det dags för Logistikdag Norr där vi återigen sätter fokus på Sveriges
transportinfrastruktur.
Årets tema är naturligtvis den Nationella planen 2018-2029 – för ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart
Sverige. En av årets huvudtalare är infrastrukturminister Anna Johansson.
Dagen blir ett toppmöte med näringsliv, politiker, myndigheter och akademi för att tillsammans stärka Sveriges
konkurrenskraft.
MÅLSÄTTNING
Med Norrbottens Logistikdag vill vi:
• Öka samarbetet mellan aktörer i Norrbotten som är beroende av en bättre infrastruktur.
• Förmedla information till deltagarna på vad som händer i de olika delarna av logistikområdet.
• Framhäva och driva frågor inom infrastruktur som är viktig för våra Norrbottniska företag.
• Etablera och synliggöra arrangörernas och Logistikrådets arbete
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MÅLGRUPP
Målgruppen för logistikdagen är alla personer med intresse av logistik och infrastruktur i Norrbotten, såväl
logistikansvariga och privata beslutsfattare som aktörer inom offentlig sektor såsom kommuner, Länsstyrelse,
Landsting, Trafikverk och offentligt ägda bolag med infrastruktur på sitt bord. Dagens upplägg kommer dock fokusera
på att attrahera det privata näringslivet producerande företag, åkerier, speditörer, entreprenörer, konsulter eller
underleverantörer inom infrastrukturområdet.
ORGANISATION
Huvudarrangörer för denna dag är av Norrbottens Handelskammare, Sveriges Byggindustrier, Botniska korridoren
tillsammans med Norrbottens Logistikråd. Dagen har en styrgrupp bestå ende av representanter från arrangörerna.
Projektledningen kommer att ske av Norrbottens Handelskammare som tar hand om alla praktikaliteter och ansvarar
för marknadsföring och in försäljning. Det är samtliga intressenters ansvar att vara aktiv i idéskapande och förslag på
bra innehåll och upplägg, samt för in försäljning via sina respektive kanaler.
GENOMFÖRANDE
Dagen kommer i sin helhet att bestå av en huvudtalare och flertalet intressanta och inspirerande föreläsare som
kommer att föreläsa parallellt. Deltagarna kommer därmed ha möjlighet att välja det som de finner mest intressant
och givande för just dem.
JÄMSTÄLLDHET
Vi ska alla gemensamt sträva mot att styrgrupp, projektgrupp och nätverket i sig självt har en jämn könsfördelning.
Mångfald och jämställdhet ska också avspeglas i våra val av föreläsare och i de ämnen vi väljer för föreläsningarna.
Vi kommer att eftersträva att programmet representerar en 50/50% fördelning av kvinnor respektive män när det
gäller val av talare, val av personer till våra paneldebatter samt för gruppen som sammanfattar och reflekterar dagen,
se bifogat arbetsmaterial.
PROJEKTSTÖD
Logistikdag Norr finansieras till hälften av deltagaravgifter men för att genomföra denna uppskattade och etablerade
dag behöver vi även samarbeta med starka finansiella samarbetspartners.
Norrbottens Logistikråd ställer därför frågan till Luleå Kommun om 50,000 kr (ex moms) i projektstöd till Logistikdag
Norr den 1 november 2017.
Den nytta som dagen genererar till respektive samarbetspartners organisation är en ökad kontakt och öppenhet
mellan samarbetspartnerna och det samlade näringslivet.
Som samarbetspartner har ni alla möjligheter att profilera er själva i material innan, under och efter dagens
genomförande.
SAMMANFATTNING
Norrbottens Logistikdag skapar möjlighet att sprida information om vad som händer inom infrastrukturen i
Norrbotten samt skapar en naturlig mötesplats för deltagarna. Möjligheten att lyfta frågor som är av stor vikt för våra
norrbottniska företag som arbetar med logistik finns och är också mycket viktigt för en ökad konkurrenskraft för det
norrbottniska näringslivet. Vår avsikt är att dagen är årligen återkommande. Med er hjälp kan detta bli verklighet.
Norrbottens Logistikråd ställer därför frågan till Luleå Kommun om 50,000 kr (ex moms) i projektstöd till Logistikdag
Norr den 1 november 2017.

Luleå 2017-03-13
Susanne Wallin
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VD, Norrbottens Handelskammare
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Logistikdag Norr 2017
1 November
Arbetsmaterial
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Förslag på grundupplägg
PROGRAM (uppdaterat 29/3)
09.00 Morgonfika/nätverkande
09:30 Välkommen till Logistikdag Norr! Susanne Wallin, VD, Norrbottens Handelskammare. Erika Svanström,
moderator Kommunikationschef Sveriges Åkeriföretag
09:40 Talare 1 ”Recap”- vad som har hänt sedan Logistikdag Norr 2016?- Per Bondemark Näringslivets
transportråd/ Anders Björnström LKAB presenterar namngivna åtgärder, status (gärna i olika färger utifrån
status)
10:05 Talare 2 Regeringens syn på åtgärdsplaneringen Infrastrukturminister Anna Johansson
10:35 Nätverks paus
11:00 Talare 3 Åtgärdsplaneringen presenteras av GD Trafikverket Lena Erixon
11:30 Talare 4 Hållbara transporter, framtida möjligheter Transportdirektör Sveriges Skogsindustri Karolina
Boholm
12:00 Lunch
13:00 Talare 5 Logistikrådet- Näringslivets syn på åtgärdsplaneringen/ önskade prioriteringar från
näringslivet (ev. kan en rapport presenteras från Norr)
13:30 Talare 6 ÖPPEN för inspel från Almedalen kopplat till sjöfart
14:00 Paneldebatt Pia Nilsson samt Anders Åkesson, Riksdagens Trafikutskott samt Karlolina Boholm/Per
Bondemark/Erika Mattsson.
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14:30 Paus och förflyttning
14:40 Seminarier (25 min)
Lokal 1. Remiss konferens BK 4 Kenneth Natanaelsson samt Krister Palo Trafikverket. Bekräftad 4/4.
Lokal 2. Besöksnäringen Erika Mattson Bekräftad 5/4
Lokal 3. Gränsöverskridande transporter (Join Barents transportplan)
Lokal 4. Europeiska transportkorridorer (Tyskland) ex.
15:05 Paus och fika/nätverkande
15:30 Seminarier (25 min)
Lokal 1. Remiss konferens vägslitage (prel)
Lokal 2. Asien – Norden Ny modern transportled på räls via Finland Simo Päivinen, Utvecklingsdirektör Kinno, Kuovola Innovation/ Micael Blomster.
Företagskonsult M Blomster Consulting Oy. Bekräftad 10/4
Lokal 3. iTid Rapport av konsekvenser för transportrelaterade pålagor
Lokal 4. ÖPPEN för inspel från Almedalen kopplat till sjöfart
15:55 Paus och förflyttning
16:05 Huvudtalare 7 Infrastrukturens betydelse för framtida bostadsbyggande Bostadsminister Peter Eriksson (Ej svarat)
16:35 Huvudtalare 8 Bostadsnyttan kopplat till utbyggd järnväg i Norr Catharina Elmsäter-Svärd/ Ulrica Messing (Ej svarat)
16:55 Reflektioner från Norrbottens Näringsliv förslag (Karolina Boholm Skogsindustrierna, Anders Bjönström LKAB, Mikael Hjorth Stenvals Trä, Erika
Mattson Swedish Lapland, Susanne Jangdahl Shorelink)
17:15 Slut på programmet
17:15 Fördrink och mingel
17.30 Några ord från Fredrik/Joakim & Susanne
17:45 Middag
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Håkan Wiklund

2017-04-24

1 (2)
Ärendenr
2017/586-2.4.3.2

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om
medfinansiering av Interregprojektet ArcticLean
Ärendenr 2017/586-2.4.3.2

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 46 844 kr till
projektet ArcticLean under perioden 2017-2019. Medel anvisas från anslaget
för EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
IUC Norrbotten AB ansöker om 46 884 kr till medfinansiering av
Interregprojektet ArcticLean. Projektet syftar till att skapa affärer baserat på
restprodukter och avfall från basindustrin på Nordkalotten.
Inför projektet har en förstudie genomförts, och denna visar att det finns ett
stort behov hos basindustrin att hantera sidoflöden från verksamheterna på
ett mer kostnadseffektivt sätt. Förstudien har tagit fram och presenterar de
sidoflöden som kan hanteras externt och som kan vara grunden till nya
affärer.
Målet är att minst 12 små- och medelstora företag ska delta i gräns- och
branschöverskridande marknadsinsatser för internationellt inriktade företag.
Dessutom ska nya gräns- och branschöverskridande affärsmodeller utvecklas.
Dessa SMF ska ha uppnått signifikant bestående affärssamverkan och hållbar
ekonomi. Som delmål för projektet ska minst 60 små- och medelstora företag
ha deltagit i kompetensutvecklingsinsatser, och med hjälp av projektet ha fått
nya kontakter och samarbetet över gränserna. Genom projektet ska små- och
medelstora företag finna vägar för att omvandla restprodukter och avfall från
basindustrin till värdefulla produkter att sälja på nationell och internationell
marknad.
Projektet pågår 2017-09-01 – 2019-09-01 och kostar total 668 350 EURO, varav
434 450 EURO söks från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Offentlig
svensk medfinansiering söks från Nordkalottrådet (10 000 EURO), Luleå
kommun (4 900 EURO), Piteå kommun (3 000 EURO), Bodens kommun
(3 000 EURO), Region Norrbotten (30 000 EURO) samt privata företag
(50 000 EURO). Huvudsökande i projektet är Kemin Digipolis Oy och
medsökande är IUC Norrbotten AB samt Sintef Nord AS från Tromsö.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att projektet har en intressant inriktning
på Arktis och effektivt resursutnyttjande kopplat till basindustri och små och
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kvalitet & samhällsutveckling
Håkan Wiklund

2017-04-24

2 (2)
Ärendenr
2017/586-2.4.3.2

medelstora företag. Genom förstudien har en relation med basindustrin
byggts upp och ett intresse skapats för att gå vidare till kommersialisering av
restprodukter. Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att Luleå kommun
stöder projektet genom att anslå 46 884 kr.

Beslutsunderlag



Ansökan om medfinansiering till ArcticLean, bilaga
Interregansökan gällande ArcticLean, bilaga

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
IUC Norrbotten AB
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Typ

EU-medel/Europeiskt territoriellt samarbete/Nord/2
Entreprenörskap

Sparad

2017-01-31

Mottagare

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Allmänna uppgifter
Projektets namn

Arcti©Lean

Projektets startdatum

2017-09-01

Projektets slutdatum

2019-09-01

Programgeografi

Nord

Till vilken typ av projekt söker ni stöd?

Projekt

Stödsökande
Land

Finland

Län/Region

Lappland

Kommun

Kemi

Organisationsnummer

0935441-1

Organisationsnamn

Kemin Digipolis Oy

Arbetsställenamn

Digipolis

Arbetsställenummer
Arbetsställets postadress

Tietokatu 6

Arbetsställets postnummer

94600

Arbetsställets postort

Kemi

Besöksadress

Tietokatu 6

Firmatecknare

Kimmo Heikka
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Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

Kemin Digipolis Oy är ett
näringslivsutvecklingsbolag. Kemin Digipolis Oy ägs
av Kemi stad Torneå stad, Keminmaa kommun,
Tervola kommun, Simo kommun och Universitetet i
Uleåborg. Kemi stad är den största ägaren och
Digipolis Oy är en del av Kemi-koncernen.
Centrum av Digipolis Oy:s verksamhet finns på
Digipolis - Teknikbyn i Kemi. Digipolis Oy har lång
erfarenhet av gränsöverskridande affärsaktivering.
Utvecklingsverksamheten sträcker sig till hela
Lappland och nationen. Digipolis Oy har haft
internationellt samarbete under hela historien fr o m
1993 och speciellt med svenska och norska aktörer.
Verksamheten och tjänsterna:
-utveckling av innovativa affärsmiljöer
-rådgivning till innovativa start-ups och
tillväxtföretag
-Invest In Lapland -verksamhet
-Partnerbook - "företagens Facebook"
-Arktisuus -pilotet för att främja exporthandel
-Service business utvecklingsprogram för Industri,
circulär ekonomi och gruvor
-industrins sidoflöden
-samarbete inom forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet
-industrin, circulär ekonomi, gruvor
-industriellt träbyggande

Är organisationen momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?
Är organisationen offentlig?

Ja
Ja

Kontaktperson
Namn

Kimmo Heikka

Telefon

+358405558020

E-post

kimmo.heikka@digipolis.fi

Projektledare
Namn

Seppo Ahola

Telefon

+358400249620

E-post

seppo.ahola@digipolis.fi

Ekonomi
Namn

Kemin Rätinki Oy

Telefon

+358440221617

E-post

mirja.kauppi@ratinki.fi

Betalningssätt

BIC/IBAN

Ange nummer för valt betalningssätt

FI2451310020138724/OKOYFIHH

Medsökande
Land

Sverige

Län/Region

Norrbotten

Kommun

Luleå

Organisationsnummer

556576-4791

Organisationsnamn

Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB

Arbetsställenamn

Luleå

Arbetsställenummer

1818-1818

Arbetsställets postadress

Storgatan 11

Arbetsställets postnummer

972 38

Besöksadress

Storgatan 11
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Arbetsställets postort

Luleå

Firmatecknare

Åsa Tjärnberg

Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

IUC Norrbotten AB deltar i denna ansökan och detta
projekt för att bistå i att stärka hela Nordkalottens
verkande för hållbart företagande, skapandet av fler
företag samt fler arbetstillfällen i hela regionen.
IUC Norrbotten AB är ett regionalt utvecklingsföretag
för små och medelstora företag inom verkstad, energi
och miljö, trä och industriellt byggande samt
elektronik/IT. Allt IUC gör bygger på möjligheten att
skapa konkreta affärer.
IUC Norrbotten AB har ett starkt nätverk. IUC tillför
kompetens, kapital och nätverk till företag och
entreprenörer inom Norrbottens industrisektor.
Tillsammans med andra företag, forskningsvärlden
och det offentliga Sverige samt internationella
partners kan vi bland annat hjälpa till med affärs- och
ledningsutveckling, kompetens och rekrytering,
kapitalförsörjning, konstruktions- och
produktutveckling, produktionsutveckling samt
nätverk.
IUC Norrbotten ägs av cirka 100 industriföretag i
Norrbotten. Vi är i vår tur ett av 15 regionala
IUCbolag
som äger IUC Sverige. Tillsammans med våra
ägare och samarbetspartners verkar vi för att göra
Norrbotten till EUs starkaste tillväxtregion.
IUC Norrbotten har en förmåga att genomföra idéer
som utvecklar företag, skapar nya företag och bidrar
till fler arbetstillfällen i Norrbotten.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?
Är organisationen offentlig?

Ja
Nej

Kontaktperson
Namn

Åsa Tjärnberg

Telefon

+46703268811

E-post

asa.tjarnberg@iucnorrbotten.se

Projektledare
Namn

Niclas Tidström

Telefon

+46703535239

E-post

niclas.tidstrom@iucnorrbotten.se

Ekonomi
Namn

Rose-Marie Öhgren

Telefon

+46920225299

E-post

rose-marie@aranja.se

Norsk partner
Län/Region

Troms

Kommun

Tromsö

Organisationsnummer

992769211

Organisationsnamn

Sintef Nord AS

Arbetsställenummer
Arbetsställenamn

1818-1818

Firmatecknare

Jörn Eldby

Besöksadress

Storgata 118

Arbetsställets postadress

Postboks 118

Arbetsställets postnummer

9008
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Arbetsställets postort

Tromsö

Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?

SINTEF Nord sin hovedoppgave er å bidra til
utvikling av industri, næringsvirksomhet og
samfunnet i nord. Selskapet er lokalisert i Tromsø og
består i dag av 20 ansatte. SINTEF Nord er en del av
konsernet SINTEF som til sammen består av 2000
ansatte. Området Bærekraftig Industri utgjør en stadig
større del av virksomheten, og prosjektet "Ny Industri
i Nord" har identifisert flere tiltak for utvikling av
industri basert på avfall, restråstoffer og sidestrømmer
fra industrien i nord. I "Ny Industri i Nord" har vi
også identifisert potensialer ved å utvikle verdikjeder
på tvers av landegrensene i nord. Prosjektet
Arcti©Lean ivaretar en videreføring av dette, og
prosjektet vil identifisere konkrete potensialer for
utvikling av SMB-markedet basert på disse
verdikjedene. SINTEF Nord har kompetanse og
erfaring fra forskjellig industri slik som gruve- og
prosessindustri, fiskeri og havbruk, samt
avfallshåndtering. I tillegg finnes mye kompetanse
innenfor forskning, utvikling og forretningsutvikling.
Konsernet SINTEF har en enorm kompetanse
innenfor forskjellige fagområder, og en stor andel av
medarbeiderne har doktorgrad og mastergrad. I de
tilfeller ytterligere spesialkompetanse trengs, er det
mulig å trekke på hele SINTEF.

Är Stödmottagaren momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?
Är organisationen offentlig?

Ja
Nej

Kontaktperson
Namn

Jörn Eldby

Telefon

+4747865400

E-post

jorn.eldby@sintef.no

Projektledare
Namn

Hanne Wasmuth Brendelökken

Telefon

+4745471424

E-post

hanne.w.brendelokken@sintef.no

Projektbeskrivning
Investeringsprioritering
Utveckla och tillämpa nya företagsmodeller för SMF, särskilt med avseende på internationalisering
Kvantifiera projektets
bidrag till
aktivitetsindikatorn
Antal företag som får stöd

Antal företag som får
annat stöd än ekonomiskt
stöd

Privat investering som
matchar offentligt stöd till
företag (bidrag)

63 företag

60 företag

150 000 euro
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Kommentarer till
indikatorerna
Projektpartners Kemin
Figipolis Oy, IUC
Norrbotten AB och
SINTEF Nord AS får
finansiellt stöd, förutom
60 SMF får ickefinansiellt
stöd.
60 SMF från Finland,
Sverige och Norge får
stöd i form av
konsulthjälp, rådgivning
och
verksamhetsutveckling.
Berörda tilltänkta
industrier.

Deltagande i
affärsutvecklande insatser

100 deltagare totalt

Man antar att varje SMF
presenteras med en eller
två personer, och
människor från
basindustrier,
företagsutvecklare,
utbildare, forskare,
myndigheter och
finansiärer aktivt deltar i
projektet.

Deltagande i
kompetensutvecklingsinsa
tser för SMF:s
internationalisering

40 deltagare totalt

Kompetensutveckling
genomförs i samarbete
mellan SMF, forskare,
affärsutvecklare och
basindustrier.

Deltagande företag i
gränsöverskridande
marknadsinsatser för
internationellt inriktade
företag

12 företag totalt

SMF från Finland,
Sverige och Norge.

Programspecifikt mål
Ökad andel SMF med gränsöverskridande affärsmodeller.
Specificera målgrupp
Näringsliv
Kommentar till målgrupp
Projektets målgrupp är exportorienterade industriella tjänste SMF med vilja, förmåga och ett internationellt
perspektiv.
Projektets huvudsakliga mål
Projektets mål är att starta, stödja och följa utvecklande av nya gräns- och branschöverskridande affärsmallar
för SMF. Affärsmallarna baserar sig på nyttjande av industriella restprodukter och avfall samt cirkulära
ekonomins möjligheter. SMF ska bearbeta affärsmallar och kommersialisera konkreta experimenterande
cases från basindustrin på Nordkalotten. Bearbetandet av nya affärsmallar ska genomföras med hjälp av
gräns- och branschöverskridande Open Innovation Business workshops, där SMF, basindustrier,
företagsutvecklare, utbildare, forskare, myndigheter och finansiärer deltar samt partnerskap och konsortium
bearbetas.
Totala helhetsmålet är att minst 12st SMF ska ha deltagit i gräns- och branschöverskridande marknadsinsatser
för internationellt inriktade företag och nya gräns- och branschöverskridande affärsmodeller ska ha
utvecklats. Dessa SMF ska ha uppnått signifikant bestående affärssamverkan och hållbar ekonomi. Som
delmål för projektet ska minst 60 SMF ha deltagit i kompetensutvecklingsinsatser, och med hjälp av projektet
har fått nya kontakter och samarbetet över gränserna. Genom projektet ska SMF finna vägar för att öka värdet
av det idag oidentifierade, och därmed värdelösa avfall och restprodukter till värdefulla produkter att sälja
både på den nationella och internationella marknad.
Baserat på Arcti©Lean förstudien, genomfört hösten 2016:
-Befintliga case är redo för kommersialisering.
-Det finns önskan att externa SMF hanterar sidoflödet. Basindustrin vill inom närmaste 3-5 åren ha det
externt och därför söker samarbeten med SMF.
-Basindustrin stödjer ett fortsatt projekt.
Befintliga och eventuella nya cases ska bearbetas gräns- och branschöverskridande. Open Innovation
Business workshops arrangeras med målet att
matcha ihop SMF, basindustrier, företagsutvecklare, utbildare, forskare, myndigheter för att hitta nya möjliga
affärsmodeller. Helhetsvisionen efter projektets genomförande är att en ny typ av industri, där det värdelösa
förvandlas till värdefulla, har etablerats på Nordkalotten. Projektet ska resultera att graden vidareförädling
ökar på det som idag betraktas som restavfall och läggs på deponi d v s skapa affärer av restavfallet. Det
gräns- och branschöverskridande affärsutbytet projektet stödjer ska resultera i att vidareförädlingen och större
andel av värdeskapandet blir kvar i norr. Vidareförädling och värdeskapandet ska finnas kvar så nära
råvarukällan som möjligt eller logistiskt sett det mest optimala och därmed mest miljövänliga. Minst 12st
SMF ska ha uppnått signifikant bestående affärssamverkan och hållbar ekonomi genom utveckling av nya
gräns- och branschöverskridande affärsområden och värdeskapande aktiviteter.
Förväntat resultat
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När projektet är avslutat, ökar export bland regionens SMF och andelen SMF med gräns- och
branschöverskridande affärsmallar ökas samt nya tjänster och produkter kommersialiseras. Baserat på
förstudiens nulägesanalys ska gräns- och branschöverskridande Open Innovation Business workshops
arrangeras med målet att matcha ihop SMF, basindustrier, företagsutvecklare, utbildare, forskare,
myndigheter och finansiärer för att hitta nya möjliga affärsmodeller samt bearbeta partnerskap och
konsortium. Genomförande av workshops kommer att bidra till utvecklingen av ny kunskap för alla
deltagare, och det kommer att utveckla och kommersialisera nya produkter och tjänster som spänner över
nationsgränser. Nya långsiktiga och bestående kontakter och samarbeten med varaktiga samarbetsstrukturer
etableras som ett resultat. Projektet kommer att etablera en ny typ av miljövänlig industri som tillvaratar och
fullt ut utnyttjar de råvaror och material som Nordkalotten har, dessutom kommer det att resultera i ett ökat
antal arbetstillfällen i regionen.
Förutom kort- och medellångsiktiga resultat, långsiktiga resultat innebär en ökad hållbarhet i sociala,
ekonomiska och miljömässiga kriterier. Projektet kommer att bidra till ökad kunskap och expertis av cirkulär
ekonomi, och ge ny kunskap för bättre resursutnyttjande.
Flera av de listade fokusområdena för Interreg nordprogrammet kommer att beröras i projektet.
Bland alla de fokusområden kommer följande att betonas:
-Samverkan mellan basindustri och SMF.
-Energi och miljöteknik/Clean Tech.
-Tjänstenäringar inom servicesektorn.
-Testverksamhet.
Motivera projektet
Klimatförändring och minska slöseriet av naturresurser är ett stort globalt problem. Den 4 november 2016
trädde Parisavtalet i kraft, vilket innebär att ramverket som världens länder beslutade om i Paris blir bindande
för de länder som ratificerat avtalet. Hittills har 97 länder som står för sammanlagt nästan 70 procent av
världens samlade utsläpp ratificerat avtalet. Bland dessa finns EU och 11 av EU:s medlemsstater. Detta
kommer att utvidga behovet av cirkulära ekonomin, som är ett av de snabbaste växande nya affärsområdena.
Vi på Nordkalotten tillhör även det arktiska och bör vara föregångare att ta fram nya affärsmässiga
tillämpningar inom cirkulära ekonomin. Nordkalotten är rik på råvaror såsom malmer, mineraler, skog och
sjömat. När dessa råvaror bearbetats uppstår sidoflöden som används i mycket liten grad. Om vi tittar på
möjligheter över gränserna, är det möjligt att återvinna dessa sidoströmmar och använda dem som råvara i en
ny bransch. Genom att vidareförädla råvarorna förblir större andel värdeskapande kvar i norr och det kommer
att resultera i fler regionala arbetstillfällen och en ökad miljöhänsyn. Här har SMF, basindustrier,
företagsutvecklare, utbildare, forskare, myndigheter och finansiärer på Nordkalotten en äkta möjlighet genom
gränsöverskridande samverkan och öppen innovation hitta nya synvinklar för kommersiella lösningar och
samtidigt ge positiv miljöpåverkan.
I Europa 2020 -strategin för Sverige och Finland har identifierats speciella utmaningar som inkluderar bl a
behov att förstärka konkurrensförmåga av företag, speciellt mikroföretag. I Norge är det ett strategiskt mål att
göra sig mindre beroende av olje- och gasindustrin samt att utveckla industri som ger nya arbetstillfällen och
kvarboende i norr. I EU Östersjöstrategin prioriteras arbete inom nya entreprenörskap och SMF. SMF på
Nordkalotten kan förstärka konkurrensförmågan genom internationalisering på hemmaplan. Genom gränsoch branschöverskridande samverkan kan SMF skapa affärsmodeller, som kan nyttjas både på närmarknad
och
utomlands. Genom gränsöverskridande samverkan kan SMF utvidga sina kunskapsnätverk och få
specialistkunskaper, information och kontakter för att på ett lättare sätt komma till internationella marknader.
Parterna i projektet har redan under hösten 2016 genomfört en Arcti©Lean förstudie tillsammans. Förstudien
visar att det finns ett stort behov hos basindustrin att hantera sidoflöden från verksamheterna på ett mer
kostnadseffektivt sätt. Förstudien har tagit fram och presenterar de sidoflöden som kan hanteras externt och
som kan vara grunden till nya affärer. I förstudien finns det ett par konkreta exempelcase om nya
affärsmöjligheter. Förstudien presenterar på kartan gräns- och branschöverkridande materialflöden, där en
möjlig avsändare och potentiell mottagare har identifierats. Tillsammans i alla länder deltog totalt 32 företag i
förstudien. Basindustrier identifierades och intervjuades i förstudien, medan nästa steg består av arbete med
små och medelstora företag.
Baserat på Arcti©Lean förstudien:
-Befintliga case är redo för kommersialisering.
-Det finns önskan att externa SMF hanterar sidoflödet. Basindustrin vill inom närmaste 3-5 åren ha det
externt och därför söker samarbeten med SMF.
-Basindustrin stödjer ett fortsatt projekt.
Gränsöverskridande mervärde
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Det finns enorm potential i ökat värdeskapande i norr genom att se värdekedjor över gränserna. När man ser
regionen som en helhet, är det också lättare att identifiera optimala infrastrukturlösningar samt uppnå
affärskritiskt volym. Att projektet är gräns- och branschöverskridande ger också viktigt och vitalt
kunskapsutbyte de olika nationernas SMF och basnäringar emellan.
Det är uppenbart att olika branscher har olika behov av råvaror för sina processer, särskilt om man gör en
åtskillnad mellan de olika länderna. Nord-Norge, -Sverige och -Finland har olika naturresurser som skog,
hav, fisk, malm, mineraler, olja och gas. Avfallsströmmar och sidoflöden från olika branscher som bygger på
naturresurser i respektive land, kommer att utnyttjas i större utsträckning om man korsar industrier och
nationella gränser. Det gräns- branschöverskridande affärsutbytet projektet stödjer ska resultera i att
vidareförädlingen och större andel av värdeskapandet blir kvar i norr. Vidareförädling och värdeskapandet
ska finnas kvar så nära råvarukällan som möjligt eller logistiskt sett det mest optimala och därmed mest
miljövänliga.
2014 valdes Lappland (Finland) som ett av 6 mallområden av klusterutveckling inom EU på grund av
utvecklandet av cirkulära ekonomin bland industrin (se figur 1). Andra mallområden är Hamburg (Tyskland),
Stockholm (Sverige), Mellersta Portugal (Portugal), Nord-Pas de Calais (Frankrike) och West Region
(Rumänien). 2016 valdes Digipolis cirkulära ekonomins utvecklingsprojekt som ett av SITRAs
(Jubileumsfonden för Finlands självständighet) nationella spetsprojekt i Finland. Nordiska ministerrådet har
valt Kemi-Torneå regionens industriell symbios och klusterarbete som en av "Nordic bioeconomy 25 cases
for sustainable change". SMF verksamma i området får färdigheter och kan tillsammans med klustret skapa
ett varumärke, som de kan nyttja på den globala marknaden.
Samband med övriga insatser
Kemin Digipolis Oy har projektet Circular Arctic Infrastructure Materials (CAIM) mellan 2016-12-01 och
2017-12-31. Projektet ska genomföra tre experimenterande piloteringar i samband med byggande av en
cykelväg i Kemi. I samtliga piloteringar ska det byggas 40-50 meters sträcka med hjälp av tre olika
sidoflödesmaterial. Materialen ska mätas, testas och utvärderas ifrån kostnadstekniska synpunkter. Material
specifikationer och användningsfaktorer ska formulera huvudsakligen instruktionerna om användandet.
Deltagarna i projektet är Stora Enso Veitsiluoto (flygaska), Outokumpu Tornio Works (slaggprodukt
Oktomurske), Ecolan Oy (askprodukt Fill-R), Veljekset Toivanen Oy (markbyggnad), Ahma ympäristö Oy
(markplanering), Kemi stad (markbyggnad), Lappland university of applied sciences (mätning), Kemin
Digipolis Oy (koordination). Digipolis har främjat export av finska industriella tjänste SMF till den nordliga
närmarknaden, Nord-Sverige och Nord-Norge. Totalt berörs det ca 300 finska SMF och 100 företag och
organisationer från Nord-Sverige och Nord-Norge.
IUC Norrbotten har projektet "Tillväxtmotor för underleverantörer till basindustrin (TmU)". Projektet
kommer att pågå mellan 2015-11-01 och 2018-12-31 och syftar till att främja utveckling och tillväxt i
regionens industriella leverantörsföretag utifrån basindustrins (Gruv-, stål- och pappers/massa) behov och
krav. Projektet ska bidra till att skapa ökad samverkan mellan leverantörsföretag, basindustrin och akademi i
syfte att skapa fler affärer och ökad tillväxt. Målgruppen för projektet är industriella leverantörsföretag i
norra Sverige som kan leverera tjänster till basindustrin, som stärker dess konkurrenskraft och som kan
erbjudas på en större marknad. Projektets insatser bidrar till att stärka konkurrenskraften bland regionens
leverantörsföretag i Norrbotten och Västerbotten.
SINTEF Nord har genom projektet Ny Industri i Nord 2015-2017, finansierad av Arktis 2030 ¿programmet
(Norges utrikesdepartementet), identifierat industriella processer i Norge, med stor potential för realisering.
Dessutom har projektet identifierat vilka råvaror som Sverige och Finland kan vidareförädla i Norge och vice
versa. Projektet har också identifierat infrastrukturkrav som grannländerna ska fylla, för att säkerställa
kapacitet för export av norsk sjömat. Ny Industri i Nord utgör därför en viktig grund för detta projekt.
Ett initiativ av EU:s pilotprojekt "Arcti©ircular Economy" har förberetts till kommissionen. Initiativet
innehåller ett EU gränsöverskridande SMF samverkan i nyttjande av industrins restprodukter och avfall.
Målet är att få initiativet behandlat i kommissionen under 2017.
Horisontella kriterier - Hållbar utveckling
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De horisontella kriterierna kommer att vara viktigt under hela projektets genomförande, och är en
förutsättning för ett bra projekt. Hållbar utveckling är en viktig faktor, särskilt i det här projektet.
Projektet syftar till att utveckla SMF baseras på en cirkulär ekonomi. Med hjälp av detta projekt förekommer
nya värdekedjor och avfall och sidoströmmar som inte tidigare använts, används nu som råvaror till nya
branscher och processer. På detta sätt skapar man ett värde av produkter som inte tidigare har utnyttjats, och
kommer ett steg närmare målet att EU har satt upp för cirkulär ekonomi.
Som beskrivs i EU: s handlingsplan för cirkulär ekonomi kommer att övergå till en cirkulär ekonomi
resulterar i en mer hållbar, koldioxidsnål , resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Ökad återvinning
av resurser kommer att leda till mindre förbrukning av jungfrueliga resurser, vilket är viktigt i ett samhälle
med en resursbrist. Det kommer att spara energi och skapa nya jobb och tillväxt. Spridningseffekterna av ett
sådant projekt är en förutsättning för en hållbar utveckling.
Horisontella kriterier - Jämställdhet mellan kvinnor och män
Projektet kommer att ta hänsyn till båda könens behov och förutsättningar samt vara observant på vilka
konsekvenser olika insatser kan få för både kvinnor och män. Både kvinnor och män kommer att delta i
projektet, och båda könen är representerade som projektledare. Projektpersonal kommer att bestå av både
män och kvinnor med olika färdigheter och jobbar med kvalificerade arbetsuppgifter på olika positioner.
Projektpartners strävar efter och har jämn könsfördelning på sin personal.
Horisontella kriterier - Lika möjligheter och icke-diskriminering
Projektpartners gör ingen skillnad utifrån kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet eller trosuppfattning,
etnicitet, ålder, könsöverskridande identitet eller funktionsnedsättning. Alla ska behandlas på ett likvärdigt
sätt. Hållbar utveckling, jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering redan integrerade i
planeringsfasen av projektet.
Horisontella kriterier - Samiska språket
Projektet i sig berör inte det samiska språket. Men projektet välkomnar och tar tillvara samernas intresse i
miljö-, sjö-, och renbetesmark kombinerat med så miljövänlig industriverksamhet som möjligt.
Sammanfattande projektbeskrivning
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Kampen mot klimatförändring och sparandet av naturresurser har startat circulära ekonomin, som är ett av de
snabbaste växande nya affärsområdena. Den största delen av avfall circulerar inte eller används inte på något
sätt. Nordkalotten är rik på råvaror såsom malmer, mineraler, skog och sjömat. När dessa råvaror bearbetats
uppstår sidoflöden som används i mycket liten grad. Om vi tittar på möjligheter över gränserna, är det möjligt
att återvinna dessa sidoflöden och använda dem som råvara i en ny bransch. Genom att vidareförädla
råvarorna förblir större andel värdeskapande kvar i norr och det kommer att resultera i fler regionala
arbetstillfällen och en ökad miljöhänsyn.
Projektet kommer att etablera en ny typ av miljövänlig industri, där det värdelösa förvandlas till värdefulla
och som tillvaratar och fullt ut utnyttjar de råvaror och material som Nordkalotten har. Dessutom kommer det
att resultera i ett ökat antal arbetstillfällen i regionen. Projektets målgrupp är exportorienterade industriella
tjänste SMF med vilja, förmåga och ett internationellt perspektiv. Projektet ska nyttja gräns- och
branschöverskridande kunskaper i att SMF kan ta fram nya innovativa cirkulära ekonomins affärsmallar. Här
har SMF, basindustrier, företagsutvecklare, utbildare, forskare, myndigheter och finansiärer på Nordkalotten
en äkta möjlighet genom gräns- och branschöverskridande samverkan och öppen innovation hitta nya
synvinklar för kommerciella lösningar och att ge positiv miljöpåverkan.
Huvudsakliga målet efter genomförda projektet är att minst 12st SMF ska ha deltagit i gränsöverskridande
marknadsinsatser för internationellt inriktade företag och nya gränsöverskridande affärsmodeller, partnerskap
och konsortium ska ha utvecklats. Dessa SMF ska ha uppnått signifikant bestående affärssamverkan och
hållbar ekonomi genom utveckling av nya gräns- och branschöverskridande värdeskapande aktiviteter. Som
delmål för projektet ska minst 60st SMF ha deltagit i kompetensutvecklingsinsatser, och med hjälp av
projektet har fått nya kontakter och samarbetet över gränserna. När projektet är avslutat, ökas export bland
regionens SMF och andelen SMF med nya affärsmodeller, partnerskap och konsortium ökas. Nya långsiktiga
och bestående kontakter och samarbeten med varaktiga samarbetsstrukturer etableras som ett resultat.
Projektet ska aktivera, stödja och följa utvecklande av nya affärsmallar för SMF. Affärsmallarna baserar sig
på nyttjande av industriella restprodukter och avfall samt cirkulära ekonomins möjligheter. Baserat på
Arcti©Lean förstudien, genomfört 2016, ska SMF bearbeta affärsmallar i samband med konkreta
experimenterande cases från basindustrin på Nordkalotten. Projektet ska identifiera, uppdatera och
dokumentera marknadspotentialen. Bearbetandet av nya affärsmallar ska genomföras med hjälp av gräns- och
branschöverskridande Open Innovation Business workshops, där SMFs, basindustriers, företagsutvecklares,
utbildares, forskares, myndigheters och finansiärers kompetenser samlas. Genomförande av workshops
kommer att bidra till utvecklingen av ny kunskap för alla deltagare, och det kommer att utveckla nya
kommersiella produkter och tjänster som spänner över nationsgränser. Genom projektet ska SMF finna vägar
för att öka värdet av det idag oidentifierade, och därmed värdelösa avfall och restprodukter till värdefulla
produkter att sälja både på den nationella och internationella marknad. Projektet ska resultera att graden
vidareförädling ökar på det som idag betraktas som restavfall och läggs på deponi d v s skapa affärer av
restavfallet. Vidareförädling och värdeskapandet ska finnas kvar så nära råvarukällan som möjligt eller
logistiskt sett det mest optimala och därmed mest miljövänliga. Eftersom det finns efterfrågan på nya, bättre
och mer hållbara sätt att behandla sidoflöden, bildar det en god grund för nya gräns- och
branschöverskridande affärsverksamhet. Att möjliggöra affärer av dessa sidoflöden är det som projektet riktar
in sig på.
Abstract (på engelska)
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The fight against climate change and the saving of natural resources has started Circular Economy, which is
one of the fastest growing new business areas. Northern regions of Finland, Sweden and Norway are rich in
raw materials such as ores, minerals, forest and seafood. The production generates side flows, which are used
in very small degree. If we look at opportunities across borders, it is possible to recover these side flows and
use them as raw material in a new industry. By further refining the raw materials the greater proportion of
value creation remains in the north and it will result in more regional jobs and increasing environmental
concerns.
The project will establish a new type of environmentally friendly industry, where the worthless is turned into
valuable and which utilizes and makes full use of the materials the region has. Moreover, it will result in an
increased number of jobs in the region. The project's target group is export-oriented industrial service SMEs
with will, ability and an international perspective. The project will utilize the cross-border and cross-industry
knowledge to SMEs in developing innovative new circular economy business models, partnering and
consortium. Here have SMEs, basic industries, business developers, educators, researchers, authorities and
financiers a real opportunity through the cross-border and cross-industry collaboration and open innovation to
find new perspectives for commercial solutions and provide positive environmental impact.
The main goal for the project is that 12 SMEs will participate in cross-border market activities for
internationally oriented companies and new cross-border business models will be developed. These SMEs
will achieve significant sustainable business cooperation and sustainable economy through the development
of new cross-border and cross-industry value-adding activities. As a milestone for the project, 60 SMEs will
patrticipate in professional development activities, and with the help of the project will gain new contacts and
cooperation across borders. When the project is completed, the exports will increase and the share of SMEs
with new business models will increase. New long-term and sustainable contacts and partnerships with
permanent cooperation structures will be established as a result.
The project will enable, support and monitor the development of new business models for SMEs. The
business models are based on the utilization of industrial residues and waste and the circular economy
opportunities. Based on Arcti©Lean feasibility study, conducted in autumn 2016, the SME business will
process models associated with specific experimental cases of primary industry in the region. The project will
identify, update and document the market potential. Processing of new business models will be implemented
by means of cross-border and cross-industry Open Innovation Business workshops where SMEs, basic
industries, business developers, educators, researchers, authorities and financiers collect their skills.
Implementation of workshops will contribute to the development of new knowledge for all participants, and it
will develop new commercial products and services that span national borders. The project will help the
SMEs to find ways to increase the value of the currently unidentified, and therefore useless waste and
residues into valuable products to be sold both on the domestic and international market. The project will
increase the degree of processing of residual waste and landfill i.e generate new business of residual waste.
Further processing and value creation will remain as close to the source of the materials as possible or
logistically the most optimal and thus the most environmentally friendly. Since there is demand for new,
better and more sustainable ways to treat side flows, it forms a good basis for the new cross-border and crossindustry business. To enable business of these side streams is that the project focuses on.
Sammanfattande projektbeskrivning (Annat språk)

137

Kampen mot klimaendringer og lagring av naturressurser har startet den sirkulære økonomien, som er en av
de raskest voksende nye forretningsområder. Mesteparten av avfallet sirkulerer ikke, og anvendes ikke på
noen måte. Arktis er rikt på råvarer som malm, mineraler, skog og sjømat. Når disse råvarene bearbeides
oppstår det en sidestrøm som anvendes i svært liten grad. Hvis vi ser på muligheter på tvers av
landegrensene, er det mulig å resirkulere disse sidestrømmene og anvende dem som en råvare i en ny bransje.
Ved å videreforedle råvarene forblir større andel av verdiskapningen i nordområdene, og det vil føre til flere
regionale arbeidsplasser og et økende miljøhensyn.
Prosjektet vil etablere en ny type miljøvennlig industri hvor det verdiløse blir omgjort til en verdi, og råvarer
og materialer i Arktis resirkuleres og utnyttes i større grad. Videre vil det resultere i et økt antall
arbeidsplasser i regionen. Prosjektets målgruppe er eksportrettet SMB med vilje, kapasitet og et internasjonalt
perspektiv. Prosjektet skal utnytte grense- og bransjeoverskridende kunnskaper for at SMB kan få nye
innovative forretningsmodeller, partnerskap og konsortium basert på den sirkulære økonomien. Her har
SMB, industrier, forretningsutviklere, lærere, forskere, myndigheter og finansfolk i Arktis en reell mulighet
for innovasjon innenfor et grense- og bransjeoverskridende samarbeid, for å kunne finne nye perspektiver for
kommersielle løsninger med positiv miljøeffekt
Hovedmålet for prosjektet er at minst 12 SMB skal ha deltatt i grenseoverskridende markedstiltak for
internasjonalt orienterte bedrifter, og nye grenseoverskridende forretningsmodeller skal være utviklet. Disse
SMB skal ha oppnådd en signifikant bestående virksomhet og bærekraftig økonomi gjennom utvikling av nye
grense- og bransjeoverskridende verdiskapende aktiviteter. Som delmål for prosjektet skal minst 60 SMB ha
deltatt i kompetanseutviklingstiltak, og har ved hjelp av prosjektet fått nye kontakter og samarbeid over
grensene. Når prosjektet er avsluttet økes eksport blant regionens SMB, og andelen SMB med nye
forretningsmodeller, partnerskap og konsortium øker. Som et resultat er nye, langsiktige og bestående
kontakter og samarbeid etablert.
Prosjektet skal aktivere, støtte og følge utviklingen av nye forretningsmodeller for SMB.
Forretningsmodellene baserer seg på den sirkulære økonomien, ved å utnytte restprodukter og avfall fra
industrien. Basert på Arcti©Lean forstudie, som var gjennomført under høsten 2016, skal SMB utvikle nye
forretningsmodeller i sammenheng med konkrete caser fra den grunnleggende industrien i Arktis. Prosjektet
skal identifisere, oppdatere og dokumentere markedspotensialet. Utarbeidelsen av nye forretningsmodeller
skal gjennomføres ved hjelp av grense- og bransjeoverskridende Open Innovation Business Workshops, der
SMB, grunnleggende industri, bedriftsutviklere, forskere og andre personer mer relevant kunnskap,
myndighet og finansierer sin kompetanse samles. Gjennomføring av workshops kommer til å bidra til
utvikling av ny kunnskap for alle deltagere, og det kommer til å utvikles nye kommersielle produkter og
tjenester som strekker seg over grensene. Gjennom prosjektet skal SMB finne måter for å øke verdien av det
verdiløse avfallet og restprodukter, ved å skape nye verdifulle produkter som selges på det nasjonale og
internasjonale markedet. Prosjektet skal resultere med at graden av videreforedling øker på restprodukter,
som i dag legges på deponi. Videre behandling og verdiskapning vil forbli så nær kilden av materialene som
mulig, eller logistisk den mest optimale og dermed mest miljøvennlige løsningen. Siden det er behov for nye,
bedre og mer bærekraftige måter å behandle sidestrømmer på, danner det et godt grunnlag for nye grense- og
bransjeoverskridende forretningsvirksomhet. Prosjektet går ut på å skape en virksomhet basert på disse
sidestrømmene.

Tid- och aktivitetsplan
Aktivitet
Kommunikation

Startdatum Slutdatum
2017-09-01 2019-09-01

Kostnad
Beskrivning
80 000 Skapande och distribution av projektets aktiviteter och
resultat. Skapandet och tryckandet av projektets
informationsmaterial, skapandet av digital information.

Delaktivitet
Skapande av mediamaterial

Startdatum Slutdatum
2017-09-01 2019-09-01

Beskrivning Kostnad
10 000 Skapande av affischer och internetinformation.

Mediaevenemang

2017-09-01

2017-11-01

10 000 Informationspridning om projektet och Arcti©Lean
Roadshow.

Mediaevenemang

2017-11-01

2019-04-01

20 000 Informationsspridning om projektet och projektets deltagare i
samband med Open Innovation Business Workshops.

Mediaevenemang

2019-04-01

2019-07-01

20 000 Informationsspridning om projektet och projektets deltagare i
samband med experimenterande testverksamhet och
pilotförsök.

Mediaevenemang och
mediapublikationer

2019-08-01

2019-09-01

20 000 Informationsspridning om projektet och nya företag.
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Aktivitet
Projektledning

Startdatum Slutdatum
2017-09-01 2019-09-01

Kostnad
Beskrivning
120 000 Parterna har genomfört en gemensam förstudie.
Samverkan mellan basindustri och SMF:
Regionen har en högteknologisk industri inom såväl gruv-,
olja- och gas som inom trä- och skogsnäring mm.
Basindustrins efterfrågan på teknik- och tjänsteutveckling kan
bidra till att stärka konkurrenskraften hos regionens SMF.
Genom att utveckla sina produkter och tjänster för
basindustrins behov kan SMF nå en större marknad. I
samarbeten mellan programområdets
basindustri/processindustri,
företagsutvecklare, forskare, utbildare, myndigheter,
finansiärer och SMF skapas förutsättningar som leder till att
regionen intar en global position gällande kunskapsintensiv,
industriell utveckling. Programområdet har genom sina
råvarutillgångar, industri samt forsknings- och
utvecklingskompetens unika tillväxtförutsättningar och stora
möjligheter till ytterligare förädling av basindustrins
produkter.
Testverksamhet är ett område med tillväxtpotential där
regionens naturliga och arktiska förutsättningar, i kombination
med kompetens och teknikhöjd, utgör konkurrensfördelar och
kan ligga som grund
för många affärsidéer som utgår från platsbundna resurser,
kallt klimat och arktiska förhållanden. I programområdet finns
unika möjligheter att bedriva testverksamhet med tillgång till
stora arealer som är glest befolkade och som har stabilt
vinterklimat med till exempel snö, mörker och kyla.
Energi och miljöteknik/Clean Tech har en
marknadspotential i regionen, inte minst tack vare tillgång på
vatten- och vindkraft samt skog. Området miljöteknik är
omfattande och inkluderar allt från bio- och avfallsteknik till
återvinning. Möjligheten med breddning av
branscher genom utveckling av ny teknik och nya företag gör
att nya arbetstillfällen tillvaratas. Regionen kommer att få nya
möjligheter till tillväxt genom utveckling av förnybara
energikällor, framförallt genom satsningar på bioenergi. Ökad
användning
av förnybara energikällor och minskad miljöbelastning är
även viktigt för grön utveckling inom maritima miljöer.
För ökad regional konkurrenskraft krävs insatser som främjar
resurseffektiv energianvändning och energiförsörjning.

Delaktivitet
Slurapportering

Startdatum Slutdatum
2019-07-01 2019-09-01

Operativa åtgärder

2017-09-01

2019-07-01

60 000 Gränsöverskridande ledning, planering och koordinering av
aktiviteterna. Projektet påbörjas genom att parterna tecknar ett
samarbetsavtal där det framgår parternas roller, uppgifter,
ansvar, risker och åtgärder som vidtas om avtalet inte följs
eller vid avtalets upphörande etc.

Projektadministration

2017-09-01

2019-09-01

30 000 Uppföljning och rapportering av projektet.

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
Affärsmöjligheter för 60 SMF 2017-09-01 2018-04-01

Beskrivning Kostnad
30 000 Dokumentation och rapportering.

Kostnad
Beskrivning
140 000 Aktiviteter i WP1 kommer att engagera minst 60st SMF som
har deltagit i kompetens utvecklingsarbete, och med hjälp av
projektet har fått nya kontakter och partners över gränserna.
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Delaktivitet
Arcti©Lean Roadshow

Startdatum Slutdatum
2017-09-01 2017-11-01

Beskrivning Kostnad
30 000 Presentera förstudiens resultat och konkreta cases av
deltagande företag i förstudien och andra berörda privata och
offentliga företag. Talare från SMF och basindustrin.
Direkt i inledningen av huvudprojektet Arcti©Lean planerar
projektpartners att hålla en roadshow med tema och titel
¿Arcti©Lean - hållbarhet och affärer går hand i hand i den
cirkulära ekonomin¿. Med roadshow avses att projektpartners
håller miniseminarium på 6 utvalda platser i norra Finland,
Norge och Sverige, dvs. i projektområdet. Platserna kommer
vara valda utifrån att de ligger i direkt anslutning, eller väldigt
nära, de industrier och branscher som förstudien pekar på som
potentiell avsändande resp. potentiell mottagande basindustri
som har ett sidoflöde (rest- och biprodukter) som SMF har
affärsmöjlighet i att externt hantera, processa och sälja vidare.
Att SMF äger affären mellan avsändaren och mottagaren.
Samtalsämnen på dessa roadshows / miniseminarium är; Hur
kan egentligen gruv-, stål- och pappersindustrins restprodukter
och biprodukter komma till bättre nytta än att läggas på
deponi? Vilka affärer uppstår om svensk skogsindustri talar
med norsk fiskeindustri? Hur kan vi finna nya
applikationsområden för dessa rest- och biprodukter om vi
tittar bransch- och gränsöverskridande? Dvs. projektpartners
kan informera om genomförd förstudie, dess slutsatser samt
informera framåt om huvudprojektet Arcti©Leans syfte, mål
och möjligheter för SMF. Dvs. informera SMF om
affärsmöjligheterna inom cirkulära ekonomin och de
forskningar som nu är redo att kommersialiseras.
Projektpartners ser denna inledande aktivitet, arrangemang
spridda över Nordkalotten, som en viktig fortsatt väg att
sprida information om de slutsatser och affärspotentialer,
hållbara affärer med miljönytta, för SMF som förstudien
Arcti©Lean (utförd aug-nov 2016) pekar på. Seminarium som
är gräns- och branschöverskridande, där de 4 business case
som förstudien visar ska drivas vidare för att kunna
kommersialiseras.
Projektpartners kommer till dessa seminarier bjuda in cirka
drygt 60-talet utvalda SMF. Utvalda utifrån de branscher,
verksamheter och kompetenser som förstudien pekar på.
Dessa SMF är seminariernas primära målgrupp. Seminarierna
kommer ge projektpartners ett första tillfälle till urval av de 30
stycken SMF som tas vidare in i projektets nästa steg.
Utöver SMF så kommer företagsutvecklare, utbildare,
forskare, myndigheter och finansiärer samt
ledningsföreträdare och miljöavdelningarna på identifierade
basindustrier bjudas in (dessa intervjuades i förstudien och var
de som belyste sitt intresse för att SMF tillvaratar
affärspotentialen när basindustrin söker extern hantering av
sitt sidoflöde).
Vid miniseminarierna kommer även företrädare för berörda
laboratorium samt kvalitets- och kontrollorgan i resp. land att
beredas deltagande.
Roadshowen enligt ovan planeras att ske som första aktivitet
när projektet Arcti©Lean startar hösten 2017.

Konkreta cases

2017-09-18

2017-12-01

20 000 Definiera detaljer i de särskilda cases, sammanfatta
existerande forskningsinformation och analysera marknaden
för andra möjliga cases. Baserat på intresse och intervjuer med
företag i förstudien fyra cases valdes för ytterligare
undersökning:
-Fiskfoder
-Materialåtervinning
-Slagg och bearbeidingsavfall
-Biomassa

Identifiera aktuella
värdekedjor

2017-12-01

2018-02-01

20 000 Aktuella värdekedjor för de konkreta cases måste identifieras.
Olika "input" och "output" som kan användas i förekommande
cases måste kartläggas från de olika länderna.

Definiera förädlingsvärde

2018-02-01

2018-04-01

10 000 Norge, Sverige, Finland

Kartlägga krav för transport
och infrastruktur

2018-03-01

2018-04-01

10 000 Beroende på de olika casene kan det finnas krav för transport,
baserat på lokaliseringen av värdekedjor.

Identifiera begränsande
regelverk

2017-11-01

2017-12-01

10 000 Vissa lagar och förordningar kan vara begränsande för
transport, bearbetning och användning av vissa
leveranskedjor.
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Open Innovation Business
Workshops

2017-11-01

2018-04-01

Planering av
experimenterande
testverksamhet

2017-12-01

2018-04-01

Aktivitet
Affärskvalificering för 30
SMF

Startdatum Slutdatum
2018-04-01 2018-09-01

Delaktivitet
Startdatum Slutdatum
Identifiera 30st relevanta SMF 2018-04-01 2018-06-01
för närmare analys

35 000 Planering, genomförande och uppföljning av
gräns- och branschöverskridande Open Innovation Business
Workshops. Open Innovation Business Workshops arrangeras
med målet att matcha ihop SMF, basindustrier,
företagsutvecklare, utbildare, forskare, myndigheter och
finansiärer för att hitta nya möjliga affärsmodeller.
Partnerskap och konsortium bearbetas.
5 000 Planering av konkreta experimenterande pilotförsök
tillsammans med SMF, basindustrier, företagsutvecklare,
utbildare, forskare, myndigheter och finansiärer.
Kostnad
Beskrivning
100 000 Aktiviteter i WP2 kommer att omfatta 30st SMF som har
genomgått en detaljerad analys för att identifiera möjligheter
till ytterligare samarbete och gränsöverskridande export.
Beskrivning Kostnad
20 000 Baserat på de definierade cases och värdekedjor kommer 30st
SMF plockas ut för vidare analys.

Successkriterier och kritiska
faktorer

2018-05-01

2018-08-01

20 000 Identifiera hinder för framgång. Detta illustreras genom en
riskanalys av att hitta sannolikheten för och konsekvenserna
av en oönskad händelse inträffar.

Erfarenhetsutbyte och
utbildningsbehov

2018-04-01

2018-09-01

15 000 Det finns stora skillnader mellan länder när det gäller kunskap
om olika branscher. Vissa länder har mer kunskap och
erfarenhet, och det är viktigt att denna kunskap kan överföras
över gränserna till andra som behöver det.

Hållbarhetskriterier

2018-06-01

2018-09-01

25 000 Olika behandling och transportlösningar har en effekt på
lönsamheten av värdekedjor. Lösningar med högsta lönsamhet
måste bestämmas. Införandet av cirkulär ekonomi har en
positiv miljöeffekt, men denna effekt skall identifieras och
kan jämföras med andra behandlingsalternativ. Sociala
effekter ska analyseras. Introduktion av Sustainability
Assessment Tool (SAT)-verktyget som ska tillämpas i att
skapa affärsmallar. Projektet kommer att nyttja SAT-verktyget
med de 12st SMF som väljer att bearbeta sina affärsmallar för
cirkulära ekonomin.

Förberedelser och planering,
aktivering av bl a SMF och
basindustrier till
experimenterande
testverksamhet

2018-04-01

2018-09-01

20 000 Förberedelser och aktivering av SMF och basindustrier till
experimenterande verksamhet och pilotförsök. Gemensam
planering av konkreta experimenterande pilotförsök.
Partnerskap och konsortium bearbetas.

Aktivitet
Startdatum Slutdatum
Etablerade affärsmallar för 12 2018-09-01 2019-09-01
SMF

Kostnad
Beskrivning
420 000 Aktiviteter i WP3 lägger grunden för inrättandet av nya
partnerskap, nya företag och nya produkter. Detta arbetspaket
kommer att säkerställa bestående framtida effekter av
projektet.
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Delaktivitet
Identifiera 12st SMF

Startdatum Slutdatum
2018-09-01 2018-11-01

Utveckla nya affärsmodeller

2018-11-01

2019-07-01

"Nya" företag

2019-07-01

2019-09-01

30 000 Som ett resultat av det färdiga arbetet kommer att uppstå ett
behov av transport, bearbetning och andra nya tjänster som
kan ligga till grund för fastställandet av nya företag.

Open Innovation Business
2018-09-01
Workshops: Förutsättningar
för experimenterande
testverksamhet och pilotförsök

2019-04-01

40 000 Bearbetande av förutsättningar att genomföra
experimenterande testverksamhet och pilotförsök. Partnerskap
och konsortium bearbetas.

Experimenterande
2019-04-01
testverksamhet och pilotförsök

2019-07-01

60 000 Aktivera och stödja startande av konkreta experimenterande
pilotförsök, där SMF och basindustrier deltar.

Lönsamhet / Sociala, miljöoch ekonomiska effekter

2019-05-01

140 000 Analys av sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter med
hjälp av SAT-verktyget. Olika behandling och
transportlösningar har en effekt på lönsamheten av
värdekedjor. Lösningar med högsta lönsamhet måste
bestämmas. Införandet av cirkulär ekonomi har en positiv
miljöeffekt, men denna effekt skall identifieras och kan
jämföras med andra behandlingsalternativ. Sociala effekter
ska analyseras.

2018-11-01

Beskrivning Kostnad
50 000 12st SMF ska identifieras för etablering av nya funktioner
eller produkter.
100 000 Baserat på den identifierade SMF behöver nya affärsmodeller
utvecklas. Modellerna utvecklas på grundval av tidigare arbete
i WP2, och företags egna intressen och önskemål.

EU-budget
Kostnadstyp

Personal

287 000

1. Industriellt
Utvecklings Centrum
Norrbotten AB
68 891

- Projektledare

142 000

0

- SAT-experter, 2
personer

100 000

0

Projektresurs/marknadsko
mmunikation

0

57 223

- Sidoavgifter,
projektledare,
projektresurs/marknadsko
mmunikation och SATexperter

45 000

11 668

Kontor och administration

0

0

0

Extern sakkunskap och
externa tjänster

0

169 075

169 075

- Projektledning,
sakkunskap, ekonomi

0

169 075

Resor och logi

50 000

40 000

- Gränsöverskridande
aktiviteter och
koordination

50 000

40 000

0

0

0

Schablonkostnader

43 050

10 334

53 384

- 15% av
personalkostnader

43 050

10 334

0

0

0

380 050

288 300

668 350

Utrustning

Avgår projektintäkter
(negativ kostnad)
Summa, faktiska
kostnader

Kemin Digipolis Oy

142

Totaler

355 891

90 000

Summa, bidrag i annat
än pengar
Summa, kostnader
Finansiär

Beskrivning

0

0

0

380 050

288 300

668 350

Kemin Digipolis Oy

Offentlig
kontantfinansiering

83 000

1. Industriellt
Utvecklings
Centrum
Norrbotten AB
50 900

Totaler

133 900

- Fi

Kemin Digipolis Oy

3 000

0

- Fi

Lapplands förbund

70 000

0

- Fi, Sv (,No)

Nordkalottrådet

10 000

10 000

- Sv

Luleå kommun

0

4 900

- Sv

Piteå kommun

0

3 000

- Sv

Boden kommun

0

3 000

- Sv

Region Norrbotten

0

30 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Summa, kontant
medfinansiering

133 000

100 900

233 900

Summa, bidrag i
annat än pengar

0

0

0

133 000

100 900

233 900

Privat
kontantfinansiering
- Fi, Sv

(Bas)industrier

Summa,
medfinansiering
Europeiska regionala
utvecklingsfonden

100 000

247 050

187 400

434 450

Stödandel (EU-medel)
av faktiska kostnader

65 %

65 %

65 %

Stödandel (EU-medel)
av stödgrundande
finansiering

65 %

65 %

65 %

Stödandel (EU-medel)
av total finansiering

65 %

65 %

65 %

Andel annan offentlig
finansiering (annan än
EU-medel)

21,84 %

17,66 %

20,03 %

Andel privat
finansiering

13,16 %

17,34 %

14,96 %

Total finansiering

380 050

288 300

668 350

Sökt belopp

434 450

Förväntas intäkter efter projektets slut?
Nej
Om osäker, kommentera

Genomförs aktiviteter i projektet utanför det programområde som denna ansökan gäller, men ska
finansieras genom denna ansökan?
Nej
Om ja, vilken/vilka aktiviteter?
Om ja, ange budgeterad kostnad
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Norsk budget
Kostnadstyp
Personal

Norsk projektbudget
220 000

- Projektledare

140 000

- Projektkoordinator

40 000

- Sidoavgifter, projektledare och projektkoordinator

40 000

Kontor och administration

0

Extern sakkunskap och externa tjänster

0

Resor och logi

40 000

- Gränsöverskridande aktiviteter

40 000

Utrustning

0

Schablonkostnader

33 000

- 15 % av personalkostnader

33 000

Avgår projektintäkter (negativ kostnad)

0

Summa, faktiska kostnader

293 000

Summa, bidrag i annat än pengar

0

Summa, kostnader

293 000

Finansiär
Offentlig kontantfinansiering

Beskrivning

Norsk projektbudget
96 500

- No

Troms fylkeskommune / Regionale
utviklingsmidler

25 000

- No

Nordland fylkeskommune /
Regionale utviklingsmidler

25 000

- No

Finnmark fylkeskommune /
Regionale utviklingsmidler

25 000

- No

Utenrikesdepartementet

- No (Fi, Sv)

Nordkalottrådet

- No

Innovasjon Norge

5 000
10 000
6 500

Privat kontantfinansiering
- No

50 000
(Bas)industrier

50 000

Summa, kontant medfinansiering

146 500

Summa, bidrag i annat än pengar

0

Summa, medfinansiering

146 500

IR Midler

146 500

Stödandel (IR Midler) av
faktiska kostnader

50 %

Stödandel (EU-medel) av
stödgrundande finansiering

50 %

Stödandel (EU-medel) av total
finansiering

50 %

Andel annan offentlig
finansiering (annan än EUmedel)

32,94 %
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Andel privat finansiering

17,06 %

Total finansiering

293 000

Sökt belopp

146 500

Bilagor
Rad

Bilagans namn

Beskrivning/Kommentar

1 ArctiClean Bilaga 1 20170131d.pdf

Koppling till programmet, exempel på relevanta SMF, om process och metodik,
flödesschema

2 ArctiClean bilaga 2 Relevanta SMF 20170131d.pdf

Exempel på relevanta SMF

3 ArctiClean bilaga 3 Sustainability assessment tool 20170131b.pdf

Beskrivning av hällbarhetsverktyget, SAT

4 ArctiClean Bilaga 4 Avsiktsförklaring medfinansiering Interreg Nord Finland
20170131.pdf

Avsiktförklaring medfinansiering Finland

5 ArctiClean Bilaga 4 Avsiktsförklaring medfinansiering Interreg Nord Sverige
20170130.pdf

Avsiktförklaring medfinansiering Sverige

6 ArctiClean Bilaga 4 Avsiktsförklaring medfinansiering Interreg Nord Norge
20170131.pdf

Avsiktförklaring medfinansiering Norge

Signatur
Saknas
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kvalitet & samhällsutvecklings

2017-04-25

Håkan Wiklund

1 (1)
Ärendenr
2017/624-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings yttrande över ansökan om
finansiering av marknadsstrategi för Luleåföretag i Austin
Ärendenr 2017/624-3.5.1.1

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 110 tkr till finansiering av
marknadsstrategi för Luleåföretag i Austin. Medel anvisas från anslaget för
EU-medfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
LTU Business ansöker om 110 tkr för framtagande av marknadsstrategi för
teknikföretag i Luleå som skulle kunna använda Austinrelationer för
partnerskap eller riskkapital. I Luleå medverkar även Arctic Business
Incubator i arbetet med marknadsstrategin och från Austin deltar institutet IC²
som liksom LTU Business arbetar med kommersialisering av
forskningsresultat. I arbetet med marknadsstrategin ska en workshop
genomföras i Luleå och en strategi ska tas fram innehållande bland annat
målbild, metoder och aktörer. Ansökan om 110 tkr gäller den första etappen
som består av att utveckla marknadsstrategin. Kostnaderna består av resa för
representant från IC² och det arbete som LTU Business genomför. De
arbetsinsatser som IC² och Arctic Business Incubator gör finansierar
respektive organisation.
Kvalitet & samhällsutveckling menar att det finns en god grund bestående av
mångårigt samarbete att utgå från när LTU Business, Arctic Business
Incubator och IC² ska ta fram en marknadsstrategi med inriktning på
teknikföretag i Luleå som kan ha användning av Austinkontakter. Kvalitet &
samhällsutveckling delar LTU Business uppfattning att i det fortsatta arbetet
efter framtagen marknadsstrategi ska fler aktörer och finansiärer involveras.
Kvalitet & samhällsutveckling föreslår att ansökan bifalls.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av marknadsstrategi för Luleåföretag i Austin,
bilaga

Håkan Wiklund
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Kvalitet & samhällsutveckling, ekonomikontoret, LTU Business
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MAS - Market Access strategy for Lulea
technology companies
Soft Landing in Austin
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Bakgrund och Mål
From: "Pogue, Gregory P." <gpogue@ic2.utexas.edu>
Date: March 23, 2017 at 3:45:17 PM CDT
To: <matz.engman@luleanaringsliv.se>, <tore.johnsson@luleanaringsliv.se>, <kristina.l.nilsson@ltu.se>, <niklas@wassgroup.se>
Cc: David V Gibson <davidg@ic2.utexas.edu>, Bruce Kellison <bkellison@ic2.utexas.edu>
Subject: Follow up: Collaborations UT Austin and Lulea
Matz, Tore, Kristina and Niklas,
Please communicate to the Mayor and the entire group visiting from Lulea our great appreciation for the time you dedicated for discussions
surrounding collaborations with The University of Texas at Austin. We have enjoyed our informal interactions and the amazing people attending
our Converting Technology to Wealth programs over the years. The opportunity to elevate our discussion and collaboration is exciting. The
action points I collected were:
1. Develop research collaborations between LTU and UT Austin through student exchange and/or visiting scholar arrangements at the IC2
Institute. I will let David Gibson, Bruce Kellison and Kristina take the lead on defining research areas, collaborators, timing and strategy to
present to us.
2. Develop a Market Access strategy for Lulea technology companies assisting them to access market partnerships and
capital relationships. This program could engage with Swedish-American investment interests on the private or corporate side, Austinbased business mentors and IC2 Institute business engagement experts. I can be the point for this discussion.
Let us know next steps and we can set up a Skype to take these concepts and build into viable and meaningful programs.
All the best,
Greg
Gregory P. Pogue, Ph.D.
Interim Director and Senior Research Scientist,
IC2 Institute, The University of Texas at Austin
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DRAFT
Aktivitetsöversikt
WP1 – Utveckla och genomför Soft Landing Austin
Etapp 1 –
Utveckla Luleås
MAS-strategi

Etapp 2 –
Genomför Soft Landing Austin (SLA)
Upphandla
leverantörer

SLA2017

SLA2018

WP2 – Säkra finansiering för Soft Landing
Austin
Identifiera
potentiella
finansiärer

Utforma
projektansökningar som säkrar
finansiering SLA2018 & SLA2019
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SLA2019

WP1, Etapp 1 – Utveckla Luleås MAS-strategi
Aktiviteter:
•
Greg Pogue besöker Luleå med syftet “To assist Luleå developing their Market Access Strategy (MAS) for Lulea
technology companies assisting them to access market partnerships and capital relationships”.
– MAS Workshop genomförs vecka 22
– Önskad målbild 2020, lämpliga metoder, möjliga aktörer etc.
Kostnader:

•

•

•

IC2 Institute, The University of Texas at Austin [Greg Pogue]
– “Ticket, food, ground travel, hotel, other. That is all – just get me there for
the time and I should work.”
• Flygbiljett AUS-LLA t.o.r. (Premium Economy)
• Boende och mat i Luleå, 5 dagar
LTU Business AB [Pär Johansson]
– Förberedelse, genomförande och uppföljning av Gregs besök i Luleå
– Ledning av MAS Workshop inkl documentation
• 7 dagars arbete, 950 kr/h
Arctic Business Incubator AB [Jens Lundström]
– Täcker sina egna kostnader genom sitt nationella inkubatorsuppdrag
SUMMA KOSTNADER SOM ÄSKAS FRÅN LULEÅ KOMMUN
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25 kkr
11 kkr

74 kkr

110 kkr

DRAFT
WP1, Etapp 2 – Genomför Soft Landing Austin
Aktiviteter:
•
Initialt
– Upphandla lokala leverantörer i Austin av Soft Landing Services för perioden 2017-2019, exvis Capital Factory,
IC2, Tech Ranch mfl.
•
Årligen
– Identifiera och förbered lämpliga Luleåföretag
– Genomför Soft Landing
Kostnader:
Kostnadsposterna kommer att bero på vad som framkommer i MAS-strategin.
Följande kostnadsposter är exempel och kan komma att förändras:
•
Lokala leverantörer i Austin
•
LTU Business
– Koordinering av genomförandet
– Identifiera och förbered lämpliga SME
•
ABI
– Identifiera och förbered lämpliga Startups
•
Kostnader för Luleåföretagens resor och uppehälle
– Bör troligen till största delen finansieras av dem
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DRAFT
WP 2 – Säkra finansiering för Soft Landing Austin
Aktiviteter:
Inleds snarast möjligt med syfte att säkra långsiktig finansiering
(utanför Luleå Kommun) så att vi ett flerårigt Soft Landing Austin-program kan upprättas
• Identifiera potentiella finansiärer för perioden 2018-2019:
– Nationella: Region Norrbotten, Vinnova, Luleå Kommun, andra kommuner etc
– Arktiska: Interreg, Nordic Innovation etc.
– Övriga: Austin City, EU,

•

Utforma projektansökningar som säkrar finansiering

Kostnader:
• LTU Business AB [Pär Johansson]
– Identifiera potentiella finansiärer och kontakta dem för dialog
– Utforma ansökningar i nära samarbete med lokala aktörer i regionen
• ??? dagars arbete, 950 kr/h
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Ärendenr
2016/1124-1.1.1.5

Yttrande över motion om ökat stöd till småföretagare inom
området renovering av konsumentprodukter
Ärendenr 2016/1124-1.1.1.5

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen om ökat stöd till
småföretagare inom området renovering av konsumentprodukter.

Sammanfattning av ärendet
Jan Nyberg (MP) har lämnat in en motion om ökat stöd för småföretagare
inom området renovering av konsumentprodukter, och föreslår att
kommunen kartlägger de småföretag och andra aktörer som kan anses tillhöra
aktuell företagssektor, att kommunen uppmärksammar dessa aktörer
exempelvis genom en kontinuerlig, uppdaterad och sökbar lista på internet
och i informationskampanjer, samt att kommunen på lämpligt sätt
marknadsför dessa aktörer exempelvis via en digital tavla placerad vid den
nya återvinningsanläggningen när den tagits i bruk.
Nyberg anför att en större del av de produkter vi idag konsumerar måste hålla
längre och vara i funktion under längsta möjliga livscykel, för att dagens
samhälle ska kunna klara sina klimats- och resursutmaningar. Detta kräver ett
större fokus på att renovera befintliga produkter på marknaden. Aktörer som
idag ägnar sig åt denna typ av verksamhet är ofta småföretagare med blygsam
omsättning, eller olika former av ideell verksamhet. Motionen syftar till att
stödja aktörer inom detta område för att öka medborgarnas kunskap och vilja
kring renovering av konsumentprodukter.
Kvalitet & samhällsutveckling bedömer att det krävs omfattande resurser för
att upprätta och hålla register uppdaterade kring de företag, organisationer
och projekt som verkar inom sektorn återanvändning. Det är inte helt enkelt
att definiera denna sektor. Inom näringslivet finns det idag kommersiella
kanaler där återanvändning utgör en del av verksamheten, till exempel
verkstäder, butiker, hantverkare, bilskrot, bilfirmor, antikaffärer, sociala
nätverk via webben m fl.
Det skulle vara en grannlaga uppgift för en kommun att avgöra vilka företag
som är inom sektorn återanvändning samt att marknadsföra enskilda företag.
I samband med att kommunfullmäktige beslutade att anta avfallsplan för
Luleå kommun för åren 2017-2020 beslutades även att en plan för
återanvändning ska utvecklas senast 2018 (2017-01-30 § 9). Ett led för ökad och
effektivare återanvändning kan vara ökad samverkan mellan företag och
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organisationer inom denna sektor men hur detta ska ta form får utredas i den
kommande planen.

Beslutsunderlag



Motion från Jan Nyberg (MP), KLF Hid 016.4835
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-26§206

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
Jan Nyberg
Kvalitet & samhällsutveckling
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Ärendenr
2016/1283-2.4.3.3

Yttrande över godkännande av omfördelning av beviljat
stöd för NyföretagarCentrum Nord
Ärendenr 2016/1283-2.4.3.3

Kvalitet & samhällsutvecklings förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en omfördelning av redan
beslutad finansiering för NyföretagarCentrum Nord.

Sammanfattning av ärendet
NyföretagarCentrum Nord är en ideell förening som bedriver
nyföretagarrådgivning samt erbjuder mentorskapsprogram.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om finansiering av
verksamheten för åren 2015-2017 samt ett riktat stöd omfattande 100 tkr under
år 2017 för kartläggning av näringslivet i Luleåregionen. Denna ansökan avser
en omfördelning av det riktade stödet omfattande 100 tkr. Med anledning av
att Region Norrbotten givit Luleå tekniska universitet i uppdrag att ta fram i
princip motsvarande statistik av näringslivet ansöker NyföretagarCentrum
Nord om en omfördelning enligt följande:




20 tkr, rådgivning och utbildning av UF-företagare (Ung
Företagsamhet i gymnasieskolan)
30 tkr, fortsatt partnerbearbetning i näringslivet
50 tkr, pilottest i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och
Arbetsförmedlingen i Luleå

Kvalitet & samhällsutveckling menar att verksamheten uppvisat goda resultat
och under en tid mött ett utökat behov av rådgivning från blivande företagare.
Insatserna bedöms skapa förutsättningar för förstärkt samverkan mellan
intressentgrupperna och skapa mervärde för verksamheten.

Beslutsunderlag


Ansökan (bilaga)

Maria Bergman
Samhällsstrateg, näringsliv

Beslutet skickas till
NyföretagarCentrum Nord
Kvalitet & samhällsutveckling
Ekonomikontoret
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Tillhanda Luleå kommuns Tillväxtkontor/kommunstyrelsen
971 85 Luleå

Ansökan omfördelning av beviljat stöd
Ärendenummer: 2016/1283-2.3.3.3
NyföretagarCentrum Nord har beviljats ett riktat stöd omfattande 100 tkr under år 2017 för kartläggning av
näringslivet i Luleå och Luleå-regionen, ärendenummer: 2016/1283-2.3.3.3
Vi har nyligen fått information om att Länsstyrelsen/ Region Norrbotten gett LTU i uppdrag att ta fram en i
princip motsvarande statistik och det medför att vi inte kommer att använda stödet. Med anledning av det
ansöker vi om en omfördelning av det redan beviljade stödet enligt följande:

Omfördelning
20 tkr, Rådgivning och utbildning av UF-företagare
30 tkr, Ordförandes fortsatta partnerbearbetning
50 tkr, Pilottest i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Luleå

Stöd 1. Rådgivning och utbildning av Unga Företagare
Bakgrund
De unga är vår framtid och idag kännetecknar innovationer och entreprenörsanda vår kommun och övriga
länet. Processutbildningen Ung Företagsamhet i Norrbotten innebär att eleverna i gymnasieskolan ska starta,
driva och avveckla ett företag. I nuläget finns ingen självklar verksamhet som fångar upp de unga och lotsar
dem vidare när de avregistrerar företaget finns inget formaliserat stöd att tillgå. Det innebär att många
affärsidéer blir ”liggande”, de förverkligas inte.
Forskning visar att:
Ung Företagsamhets företagare får högre medelinkomst, blir i större utsträckning chefer, har en högre
etablering på arbetsmarknaden och de har färre arbetslöshetsdagar än övriga unga.

Metod
NyföretagarCentrum Nord har initierat till en samverkan med Ung Företagsamhet Norrbotten där vi erbjuder
konfidentiell, kostnadsfri och professionell grupputbildning och affärsrådgivning till de Unga företagare som
så önskar.
Vi avser att stötta de som överväger att registrera ett företag hos Bolagsverket och som har en bärkraftig
affärsidé. Även nya affärsidéer, dvs. inte enbart de företag som de startats inom ramen för Ung
Företagsamhet ingår.

Syfte & Mål
Projektet ska skapa en långsiktig metod. Vi ska inspirera och skapa bättre förutsättningar för unga
entreprenörer att lyckas med sitt företagande och yrkesliv. De ska få:
•
•
•
•
•
•
•

Ökad kompetens inom området
Bättre självkänsla
Ökat/nya nätverk och ökat affärsutbyte
Fler företag startas av unga
Möjlighet till egen försörjning, ökad anställningsbarhet
Ökad tillväxt
Bättre samhällsekonomi
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•

Fler får möjlighet att stanna kvar i Luleå

Eventuell uppväxling i ett Regionalt projekt
Vi har även i samverkan med UF ansökt om finansiering av ett regionalt projekt inom området som omfattar
ytterligare en eller två andra kommuner i länet.
Om det projektet beviljas kommer vi att använda Luleå kommuns omfördelade stöd inom ramen för det
projektet där vi kommer att särredovisa stödet till eleverna i Luleås gymnasieskolor. Allt för att säkerställa
att stödet går till rätt målgrupp, vilket redovisas efter projekttidens slut.
Om det Regionala projektstödet inte beviljas kommer vi att tillsammans med Ung företagsamhet arbeta i
samma anda, men enbart inom Luleå kommun.
***

2. Stöd till bearbetning av nya finansiella samarbetspartners
I takt med att NyföretagarCentrums verksamhet utvidgas genom kundernas efterfrågan krävs utökade
finanser. För att fortsatt säkerställa vår ekonomi långsiktigt ansöker vi om ett riktat stöd till ordförande,
omfördelning, på 30 tkr till fortsatt bearbetning av finansiella samarbetspartners.
***

3. Pilottest - Samverkansprojekt tillsammans med
Arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Luleå
Bakgrund
Det finns ett stort behov bland både svensk- och utlandsfödda att bryta utanförskapet på arbetsmarknaden.
De flesta önskar egen försörjning och integrering i samhället. Det finns många utmaningar och
NyföretagarCentrum har initierat till ett samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen och
Arbetsförmedlingen i Luleå och vi parter har enats om att utföra ett pilottest.

Målgrupp
Målgruppen är samtliga intresserade Lulebor både nysvenskar och svenskfödda. Vi beräknar att testet
omfattar 7-12 personer.

Mål och syfte
En allmän orientering, kunskap om Sverige lagar och regler, affärsterminologi.
Målbilden är att det ska leda till en långsiktig modell/metod med fokus på sysselsättning, företagande och
studier som inspirerar och skapar egna initiativ i ett nytt nätverk.
Vi vill skapa en långsiktig metod för att anpassa och integrera målgruppen i samhället och på
arbetsmarknaden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utbildningen sker integrerat, utan indelning utifrån deltagarnas bakgrund/ härkomst
Leder till kunskaper om hur man tar sig vidare, inspiration
Integration genom minskat utanförskap, nya nätverk och möten med förebilder
Fler i studier och sysselsättning
Kostnadsbesparing för samhället som helhet
Ökad anställningsbarhet
Förbättrad svenska
Fler nyföretagare
Tillväxt

Metod
2
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Ett pilottest under hösten 2017, från 1 september till den 31 december, som innebär utbildning/information i
olika steg utifrån deltagarens förutsättningar.
Vi vill hitta former för en metod som ska utvärderas och om det påvisar ett positivt resultat avser vi parter att
utveckla och fördjupa metoden.
•
•
•
•
•

Steg 1, informera intresseorganisationer och övriga om pilottestet
Steg 2, uppsökande verksamhet, informationsträffar om projekt/verksamheten på SFI, hos
intresseorganisationer och på Arbetsförmedlingen,
Steg 3, grupprådgivning/ utbildning i svenska regelverk vid start av företag,
Steg 4, Enskild rådgivning
Steg 5, efter slutförd utbildning/rådgivning erbjuds samtliga deltagare 3 månaders praktik inom
Luleå kommun, hos en organisation eller på ett företag

Bilagor
1. Verksamhetsstatistik Ung företagsamhet
2. Verksamhetsstatistik NyföretagarCentrum Nord

Luleå 2017-04-03
Majvor Müller, ordförande
Kyrkogatan 13, 972 32 Luleå
majvor.muller@telia.com
www.nyforetagarcentrum.se/nord
mobil 070 325 4343
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Verksamhetsstatistik Ung företagsamhet

Bilaga 1,
omfördelning av stöd
NFC

Nedan ses % av en genomsnittsårskull (åk2+3/2) som registrerat sig för att driva UF-företag senaste sex åren

Kommun
10/11
11/12
12/13
13/14
14/15
15/16
Boden
17%
36%
19%
17%
32%
54%
Luleå
18%
19%
20%
13%
16%
26%
Piteå
40%
26%
27%
33%
41%
43%
HAPARANDA
20%
23%
43%
51%
49%
76%
NORRBOTTEN
23%
22%
23%
25%
25%
33%
SVERIGE
17%
17%
20%
21%
24%
27%
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Verksamhetsstatistik NyföretagarCentrum

Bilaga 2,
omfördelning av stöd
NFC

5
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1 (2)
Ärendenr
2016/906-1.5.2.1

Förslag till principer för e-förslag
Ärendenr 2016/906-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa principer för e-förslag i Luleå
kommun.
2. E-förslag ersätter nuvarande form av medborgarförslag i Luleå kommun.
3. Kommunfullmäktige avsätter 135 tkr för inköp och införande av
systemverktyg för e-förslag, varav 35 tkr utgör löpande driftskostnad.
Medel anslås ur anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter.
4. Kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i berörda delar med
anledning av detta beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-26 § 201 att på sikt ersätta nuvarande
medborgarförslag med e-förslag och att tillsätta en arbetsgrupp med politiker
och tjänstemän för att ta fram förslag på riktlinjer och tillämpningsanvisningar
för e-petitioner. Förslaget ska föreläggas fullmäktige för beslut.
Arbetsgruppen har träffats vid ett antal tillfällen. Omvärldsstudier har gjorts
för att studera hur andra kommuner och regioner i landet hanterar olika
former av e-förslag. Sakkunnig från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
har varit delaktig i arbetet. Arbetsgruppens förslag föreläggs nu fullmäktige
för beslut.

Beskrivning av ärendet
Medborgarförslag infördes i Luleå kommun efter ett beslut i
kommunfullmäktige 2003-08-25 § 128. Sedan ett antal år tillbaka har det blivit
allt vanligare att kommuner erbjuder medborgare att lämna förslag via
kommunernas externa hemsidor, i syfte att ge medborgare möjlighet att bilda
opinion kring en fråga under en begränsad tidsperiod och genom ett
röstningsförfarande visa vilka förslag som är av större allmänintresse.
SKL har gett ut en handbok om e-förslag, där SKL anser att e-förslag är ett
enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgare en ingång till hjärtat av den
demokratiska processen där de kan ta upp frågor som är viktiga för dem
snarare än att vänta på att förtroendevalda eller formella samråd ska fråga
dem om i förväg fastställda frågor, och ser e-förslag som en metod för att
engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra
dialogmetoder.

163

LULEÅ KOMMUN

FÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2017-04-26

2 (2)
Ärendenr
2016/906-1.5.2.1

Arbetsgruppen föreslår att alla, oavsett var man är bosatt, ska kunna lämna in
ett e-förslag men att endast folkbokförda luleåbor ska kunna rösta på förslag.
Förslagen måste handla om allt som kommunen ansvarar för. Vidare föreslår
arbetsgruppen ett antal kriterier som måste vara uppfyllda för att förslagen
ska få ställas. Arbetsgruppen föreslår att förslagen kallas Luleåförslag och att
77 röster ska krävas för att ett förslag ska tas upp i fullmäktige för beslut om
hur förslaget ska beredas. Antalet röster grundar sig i att Luleå kommun
beräknas passera 77 000 invånare vid tiden för införandet av e-förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-26 § 201 att avsätta 135 tkr för inköp
och införande av systemverktyg för e-förslag, varav 35 tkr utgör löpande
driftskostnad, ur anslaget för kommunfullmäktiges oförutsedda utgifter. På
grund av fördröjning utnyttjades inte dessa medel under 2016. Fullmäktige
föreslås därför besluta om motsvarande finansiering på nytt.

Beslutsunderlag




Kommunfullmäktiges protokoll § 201 2016-09-26, KLF Hid 2016.5294
SKL:s handbok E-förslag steg för steg, KLF Hid 2016.4632
Förslag till principer för e-förslag, KLF dokumentid 323012

Henrik Berg
Kommunsekreterare

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
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Principer för e-förslag
Här får du information om våra rutiner och hur ett e-förslag hanteras i
kommunen.
Vem kan lämna in ett e-förslag?
Alla kan lämna in ett förslag, oavsett var man är bosatt. Föreningar,
organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan däremot inte lämna
in e-förslag. Förslagen lämnar du direkt på webben via vår e-tjänst för
Luleåförslaget. Där kan du också gå in och stödja andra förslag. Du behöver
registrera dig första gången du använder tjänsten genom att skapa ett
användarkonto, där du anger några uppgifter som vi behöver för att kunna
kontakta dig om förslaget.
Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du också lämna in ditt
förslag på papper till kommunledningsförvaltningen i stadshuset. Om du
lämnar in ditt förslag på papper ska du uppge namn, adress och gärna en epostadress om du vill veta vad som händer med ditt förslag.
Vad måste ett förslag innehålla?
Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en sammanfattning. Förslaget
måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra. Om det
inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan förslaget visas på vår
hemsida. Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv
motiven till ditt förslag. Du kan lägga till information som externa
dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att
skapa förståelse för ditt förslag.
Vad kan mitt förslag handla om?
Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för, det vill säga
kring de verksamheter som ligger inom kommunens ansvarsområde. Om
ditt förslag gäller en felanmälan hänvisar vi istället till appen ”Felanmälan i
Luleå” eller till kundtjänst för felanmälan via kommunens hemsida.
Vilka förslag publiceras inte?
Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild,
som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar
om bidrag i olika former. Vi publicerar inte heller bilder där personer går att
identifiera (bilden raderas men förslaget läggs ut). Det kan hända att ditt
förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om:


Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess
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Det finns ett liknande förslag som samlar röster
Kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två
åren
Förslaget strider mot svensk lag, är diskriminerande eller på annat
sätt olämpligt
Förslaget inte ligger inom kommunens ansvar
Förslaget handlar om förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare, eller gäller en intern
verksamhetsfråga i kommunen.

Om vi bedömer att ett förslag inte kan publiceras kommer vi att meddela dig
detta och motivera varför. Förslag som avvisas enligt ovan publiceras under
”avvisade förslag” med en motivering varför förslaget ej kan tas upp.
Hur lång tid tar det innan förslaget läggs ut på kommunens webbplats?
När du skickat in ditt förslag kan det ta upp till en vecka innan det
publiceras. Vi kommer även att granska om förslaget följer riktlinjerna ovan.
Hur röstar jag på någon annans förslag?
Alla som är folkbokförda i Luleå kommun kan rösta på ett förslag.
För att rösta på ett förslag måste du vara en registrerad användare på
webbplatsen. Du kan bara rösta på ett förslag en gång.
Var visas förslaget?
Förslaget visas på kommunens webbplats för e-förslag.
Hur många underskrifter måste ett förslag ha för att det ska behandlas?
För att ett förslag ska behandlas måste det ha minst 77 röster. Antalet röster
har koppling till att kommunen vid införandet av e-förslag ungefärligen
passerar ca 77 000 invånare.
Hur länge får ett förslag samla underskrifter?
Ett förslag samlar underskrifter på kommunens webbplats under tre
månader.
Vad händer sen?
Om ditt förslag fått minst 77 röster när slutdatumet för förslaget uppnåtts, tas
det upp i kommunfullmäktige som beslutar om hur förslaget ska beredas.
Fullmäktige kan välja att lämna ditt förslag vidare till en nämnd för
beredning och beslut. Du får en inbjudan till sammanträdet där ditt förslag
tas upp för beslut.
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Om ditt förslag inte når upp till 77 röster ändras förslagets status i systemet
till ”utreds inte”.
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projekt medborgardialog

E-förslag
steg för steg

11
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E-förslag
Steg för steg
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Förord
Sedan 2006 driver Sveriges Kommuner och Landsting projekt ”Medborgardialog”. Bakgrunden är beslut som förbundets kongresser har fattat 2003 och
2007 och 2011. Beslut från 2011 års kongress är som följer:
”SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.”
I projekt medborgardialog arbetar vi med att utveckla olika strategier för att
stödja kommunernas och landstingens utveckling av medborgardialogen. Vi
har framförallt fokuserat på utveckling av system och metoder där de förtroendevalda beslutar om vilka frågor som ska ställas till och inom vilka områden medborgarnas inbjuds till att delta.
En annan viktig del av arbetet i projektet är att erbjuda kommuner och
landsting metoder och system där medborgarna är de som tar initiativ till
idéer och förslag utifrån individuella önskemål om utveckling av det lokalsamhälle de lever i. E-petitioner är en sådan metod.
Intressanta exempel på e-petitioner finns bl.a. i Storbritannien, Holland
och Estland. I Sverige finns idag e-förslag i ett antal kommuner, Malmö,
Uddevalla, Haparanda, Värmdö, Haninge, Orsa, Kinda, Bengtsfors samt i
landstingen i Västmanland och Södermanland. Därutöver pågår diskussioner
på flera håll att starta e-förslag.
Stockholm i april 2014
Lennart Hansson
Sektionschef Demokrati och Styrning
Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPIT E L

1

Inledning
En e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en medborgare till kommunen,
landstinget eller regionen. Förslaget läggs ut på hemsidan
och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera
förslaget.

Petition är kanske en av de enklaste demokratiska metoderna som finns tillgängliga idag. Idén är att en person kan lägga ett förslag och samla support
från andra medborgare. Detta ger alla medborgare möjligheten att också
engagera sig mellan valen. E-petitioner ger medborgare en enkel och lättförståelig metod för att engagera sig i lokalsamhällets utveckling och på så sätt få
förståelse för de demokratiska processerna. De förtroendevaldas roll förändras inte av ett system med e-petitioner, det ger dem däremot en ökad kunskap
om vad som engagerar medborgarna.
Det är enkelheten i petitioner som gör att verktyget är speciellt lämpat för
att använda också via internet. Där man både kan lämna och stödja förslag
och ges möjlighet att följa förslaget och se resultatet. Petitioner kan förstås
även hanteras genom brev och telefon men den enklaste och mest kostnadseffektiva metoden och som ger många möjlighet att följa petitionen är att använda ett on-line system. Väljer man att ta emot petitioner även via brev och
telefon bör dessa läggas in i systemet så att även de blir synliga via hemsidan.
Att införa system för e-petitioner ger kommuner och landsting nya möjligheter att få kunskap om informella diskussioner och debatter som rör
den offentliga verksamheten och som pågår i sociala medier. Genom e-peti-
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tioner erbjuder kommuner och landsting en officiell kanal på de egna hemsidorna. Med ett politiskt åtagande kan man dessutom ge möjlighet till att
e-petitioner som får stort stöd av medborgarna lyfts in i den politiska processen. Detta ger kommunen och landstinget möjlighet att hantera idéer och
förslag inom den formella strukturen och synliggöra den demokratiska processen som också innefattar prioriteringar.
Denna skrift ger en bild av e-petitioner som en metod för medborgardialog
för att kanalisera medborgarnas engagemang i den lokala utvecklingen.

Bakgrund – en demokrati i utveckling
Bakgrunden till förbundets arbete med medborgardialoger är den förändring
vi kan se av demokratin i Sverige, med ett över tid sjunkande valdeltagande
där särskilt oroande är de stora skillnader mellan olika kommuner, områden
och valkretsar. Färre och färre blir medlemmar i politiska partier, förtroendemannauppdraget har blivit mer och mer professionaliserat.
Fler lokala partier har bildats och koalitioner med många partier kan innebära att partipolitiken blir otydlig för medborgarna. Denna förändring har
inte bara skett i Sverige utan är en internationell trend i hela västvärlden.
Denna förändring med ett minskat förtroende för politiker och politiska
institutioner utgör bakgrunden till att medborgardialogen behöver utvecklas. Behovet av engagemang på lokal nivå blir allt större och detta är en utmaning för kommuner och landsting.
Förtroendevalda behöver medborgare som deltar i den demokratiska processen, inte bara väljare vart fjärde år, för att på ett bättre sätt representera
invånarna i kommunen eller landstinget. Utan deltagande, finns risken att
förtroendet sjunker ytterligare när medborgarna inte har möjlighet att förstå
och få insyn i den demokratiska processen. Detta innebär också att medborgarnas roll som ansvarutkrävande av dem som är valda att styra försvåras.
Utan förtroende och deltagande av flera medborgare blir vårt demokratiska system svagare. Internationellt lyfter allt fler röster fram att kommuner
och landsting visserligen är en serviceaktör men också har en viktig roll som
demokratiaktör. Vi har under de senaste årtionden varit allt för fokuserade
på att utveckla rollen som serviceaktör. Därav har arbetet med att agera som
demokratiaktör nedprioriterats. Demokratins utveckling ställer nu krav på
att kommunen och landstingens förmåga att vara demokratiaktörer utvecklas och lyfts fram på dagordningen.
Medborgardialoger kan vara en inriktning för att stärka kommunen och landstingets roll som demokratiaktör. Dialogen med medborgarna kan ha sin utgångspunkt, dels från kommunen/landstinget som lyfter ett ämne för synpunkter från
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medborgarna, dels från medborgarna som kommer med idéer och förslag till
kommunen/landstinget på områden/saker som de vill förändra i samhället.

Teknikutveckling
Samtidigt som engagemanget i partier och deltagande på demokratiska arenor minskar har engagemanget ökat på nya arenor via Internet. Svenskarna
är liksom många andra engagerade på nya arenor som lockar till engagemang.
T.ex. Vid årsskiftet 2013 loggade ca 5 miljoner svenskar in på facebook under
en trettiodagarsperiod. Trenden är att antalet som använder facebook i åldern 65+ stadigt ökar medan antalet barn och ungdomar (13–15 år) minskar.
En ny stark utmanare är Instagram som i dagsläget har ca 1,2 miljoner användare i Sverige, av dessa är närmare 700 000 inloggade varje dag och ca 1
miljon en gång i veckan.
Enligt SOM-institutets undersökning så använder svensken i snitt 6 timmar per dag till att vara i mediavärlden d.v.s. både läsa tidningar, lyssna på
radio, titta på TV och vara på Internet. Här använder vi begreppet sociala nätverk som beskriver löst sammansatta grupper som använder ny teknik för att
bilda nätverk på webben. Sociala nätverk visar på ett skifte från webbsidor
för information till webbsidor som erbjuder samarbetsytor och möjlighet till
massdialog. Medlemskap på denna typ av webbsidor växer otroligt fort och
medlemmarna använder allt mer av sin fritid och ibland arbetstid till att mötas på dessa forum. Vanligtvis är användarna mellan 18 och 35 år men vi ser
nu en ökning även i andra åldersgrupper.

Sammanfattning
Det finns en samsyn om förändringen av de demokratiska förutsättningarna
i de Europeiska länderna och samtidigt en kunskap om att människor i allt
större utsträckning är engagerade i sociala medier på nätet. Vanligtvis kopplas inte dessa två aspekter på engagemang ihop men om så sker så kan man
se att det finns stora möjligheter att hitta former för att utveckla metoder för
medborgardialog via Internet för att stärka det demokratiska deltagandet.

Var uppstod e-petitioner?
E-petitioner kommer från början från Storbritannien och länder anslutna
till samväldet. I dessa har man haft en lång tradition av petitioner där medborgare samlar namnunderskrifter för ett förslag som sedan överlämnas till
beslutfattare. Under slutet av 1990-talet startade ett moderniseringsprogram

178

E-förslag. Steg för steg 9

för offentliga verksamheter i Storbritannien och som även övriga länder i
samväldets anslöt sig till. Målet för arbetet var att skapa större tillit till offentlig verksamhet och att det också skulle leda till en mer effektiv verksamhet. I
detta arbete ställdes också krav på att involvera medborgare i utvecklingen av
verksamheten. Flera offentliga verksamheter utvecklade nya metoder för att
involvera medborgare och en del av dem var IT-baserade. Under 2006 startade en särskild satsning på utveckling av Internet metoder för att skapa delaktighet för medborgarna. Ett antal pilotkommuner utvecklade olika metoder
varav en var e-petitioner. Tanken var att göra hanteringen av petitioner mer
transparant och att ge möjlighet för nya grupper att komma med initiativ till
kommunen/landstinget.
E-petitioner har sedan spridits till andra länder i Europa bland annat Sverige. Utformningen och ansvaret för att hantera e-petitionerna skiljer till viss
del mellan länder och mellan organisationer. Utgångspunkten har varit att
forma ett system som passar den kontext som organisationen befinner sig i.

Vad vill vi uppnå med e-petition?
Utgångspunkter
För att stärka kommunen och landstingets roll som demokratiaktör kan medborgardialog vara en inriktning och där e-petitioner kan vara en metod. Våra
utgångspunkter för vikten av medborgardialog är:
>>Medborgarna är kunniga och kan bidra. Sverige har en välutbildad
befolkning som har kunskaper inom många områden. Framförallt är det
medborgarna som vet bäst och mest om det område de bor i och den service de nyttjar. Att ta del av deras kompetens och kunskap skapar mervärde.
>>Det krävs ett trepartsamarbete för att skapa det goda samhället. För att
utveckla det lokala samhället krävs att förtroendevalda, medborgare och
tjänstemän arbetar tillsammans. Olika former för delaktighet kan vara en
väg att gå för att uppnå ett sådant samarbete.
>>Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsättningar kräver förändrade metoder för att skapa engagemang. Sverige
ser inte ut idag som det gjorde för 100 år sedan när de flesta av dagens
partier bildades. Välfärden har förbättrats avsevärt, teknikutvecklingen
har tagit jättekliv och medborgarnas utbildningsnivå är skyhögt högre.
Människor väljer nya sätt att engagera sig och nya sätt att informera sig.
Denna utveckling kräver nya metoder för att skapa delaktighet och för att
skapa engagemang för att värna om den demokrati som byggts under de
senaste 100 åren.
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Mål och syfte med e-petitioner
Att vara tydlig i definitionen av målen för att införa e-petitioner utgör grunden för hur systemet för e-petitioner kommer att se ut och tydliggör för medborgarna syftet så att rätt förväntningar kan skapas. Dessa mål kan förstås
variera men oftast är fokus på att få flera människor delaktiga i utvecklingen
av samhället för att motverka ett demokratiskt underskott. Men detta räcker
inte utan målet måste också vara att effektivisera verksamheten och öka kvaliteten där medborgarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen eller
landstingets service.
Vi har definierat ett antal övergripande syften och mål med varför vi vill
inspirera kommuner och landsting att använda metoden:
>>Förtroendevalda får en ökad kunskap om aktuella frågor i lokalsamhället
>>Stärker det representativa systemet – öka inflöde av idéer till den politiska
dagordningen
>>Stärker medborgarnas samhällsintresse med ökad delaktighet i utvecklingen
>>Kommunen/landstinget öppnar upp för medborgarna genom att skapa en
officiell kanal
>>Stärker demokratin genom ökad förståelse för de demokratiska processerna
>>Effektivare verksamhet och ökad kvalitet
Ur ett medborgarperspektiv kan ett övergripande mål för arbetet beskrivas
som att medborgarna får en god demokratisk erfarenhet där de upplever:
>>Att de förstått vad som skulle hända och vilka fördelar som uppnås genom
att delta
>>Kommunen eller landstinget har genomfört det som utlovades
>>Man kanske inte har fått precis som man velat men man har förståelse för
resultatet
>>Man har fått möjlighet att möta andra medborgare och tillsammans kommit med förslag för att påverka utvecklingen av samhället man lever i
Ett av problemen med demokratiskt engagemang är hur man mäter detta –
vem bestämmer vad som är ett gott demokratiskt beteende.
E-petitioner – som en del i den demokratiska dialogen
Demokrati är, i sin kärna, en process där medborgarna engagerar sig tillsammans på det ena eller andra sättet för att fatta beslut om delar av samhället
som man har gemensamt. E-petitioner kan vara en metod till nytta för en demokratisk dialog.
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E-petitioner är inte deliberativ – och det kanske är metodens styrka för att
var en framgångsrik metod för den demokratiska processen i ett representativt system. Med detta menas att vi istället för att hantera komplexiteten
i en diskussion där alla sidor måste vara representerade är e-petitionen en
idé som ett antal personer stödjer eller ej. En e-petition är inte det slutgiltiga
förslaget eller beslutet utan skall ses som en startpunkt som ger medborgarna
möjlighet att komma med förslag och nya idéer och lyfta intressen som inflöde till den politiska dagordningen som stöd till det representativa systemet.
Detta för med sig en upplevelse av att man kan agera direkt och uttrycka sina
idéer som saknas i många av dagens demokratiska processer.

Fördelar med e-petitioner

>> E-petitioner är en enkel metod som är lätt för medborgarna att
förstå och hantera. E-petitioner är genom sin enkelhet en bra
metod att starta med för att öka det lokala engagemanget.
>> E-petitioner hanteras genom Internet och är en metod som gör
att man kan nå nya grupper av medborgare.
>> Effektiva system för e-petitioner utlovar respons och på så sätt
främjar positivt beteende.
>> Alla både medborgare, den som lämnat e-petitionen, politiker
och tjänstemän kan följa e-petitionens gång. Metoden bygger på
öppenhet och transparens.
>> Det är lätt att signera en e-petition, det behövs inga särskilda
kunskaper för detta.
>> E-verktyg för petitioner kan anpassas för olika storlekar på organisationer och gör det därför möjligt att använda såväl för små
kommuner som för stora kommuner och landsting.
>> E-petitioner ger förtroendevalda möjlighet att bli mer synliga för
medborgarna och de förtroendevalda har en viktig roll att spela
när man inför e-petitioner.
>> Kommunen och landstinget har möjlighet att fortsätta att hålla
kontakt med dem som signerat e-petitionen och får på så sätt möjlighet att nå flera medborgare som visat engagemang.
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Slutsats
Det finns ingen patentlösning på problemet med ett minskat demokratisk
engagemang och det vore naivt att föreslå att patentlösningen skulle vara
e-petitioner. Men inom ett komplext område med mångfasetterade problem
är det ofta bra att fokusera på det enkla och genomförbara.
Ett system för e-petitioner är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta
upp frågor som är viktiga för dem snarare än att vänta på att förtroendevalda
eller formella samråd ska fråga dem om i förväg fastställda frågor.
Det kommer att kräva extra resurser från organisationen men dessa är
hanterbara och kan kopplas till organisationens storlek och ambitionsnivå.
Genom e-petitioner får vi kontakt med många engagerade medborgare som
vi kan erbjuda ytterligare former för dialog. E-petitioner är en metod för att
engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder.
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2

E-förslag/e-petitioner
– steg för steg
Formerna för e-förslag kan se olika ut men grundstrukturen
bygger på att förslagsställaren skriver sitt förslag på en publik
webbsida så att förslaget är möjligt att läsa för alla som är uppkopplade mot Internet. Gillar jag förslaget kan jag ge mitt stöd
genom att ”skriva under/signera” förslaget. Förslaget kan sedan
tas upp och diskuteras i en politisk församling.

E-förslag har ett utifrån och in perspektiv, här står det förslagsställaren fritt
att lämna vilket förslag som helst. Det går att göra varianter med t.ex. teman
eller frågeområden, men då gör man avsteg från grundtanken om det fria förslaget.
Ett e-förslag som får många underskrifter ger uttryck för vad flera medborgare/invånare ser som viktigt och att frågan är värd att titta närmare på
och diskutera i lämplig politisk församling. Det är viktigt att vara tydlig med
att e-förslag inte är ett avsteg från den representativa demokratin utan skall
ses som en möjlighet för medborgare/invånare att föra fram sina idéer till utveckling till de förtroendevalda.
I de följande avsnitten beskrivs processen mer utförligt, vi lyfter också ett
antal diskussionsfrågor man bör ta ställning till innan man inför e-förslag.
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E-förslag i kommuner, landstig och regioner
Våren 2010 bjöd SKL in intresserade kommuner, landsting och regioner att
delta i ett nätverk för att pröva samt utveckla former för e-förslag, ett tiotal
fann detta intressant och har deltagit i nätverkets arbete.
Inom ramen för SKL:s IT-projekt har vi sett till att en engelsk lösning nu
har en svensk återförsäljare som fortsatt att utveckla lösningen utifrån svenska förhållanden.
Idag finns e-förslag i ett antal kommuner, Malmö, Uddevalla, Haparanda,
Värmdö, Haninge, Orsa, Kinda, Bengtsfors samt i landstingen i Västmanland och Södermanland. Därutöver pågår diskussioner på flera håll att starta
e-förslag.

E-förslag i tretton steg
Steg 1. Varför e-förslag
Om en kommun, ett landstig eller en region öppnar upp för medborgare/
invånare att lämna e-förslag måste ett antal frågor diskuteras och besvaras.
De absolut viktigaste frågorna att ställa sig är:
>>Är vi som förtroendevalda och tjänstemän öppna för att ta emot förslag
från våra medborgare/invånare?
>>Är vi som kommun, landsting, region öppna för att låta oss påverkas av
våra medborgare/invånare genom e-förslag.
Öppnar vi för möjligheten att lämna e-förslag så måste det finnas en tydlig
mottagare som är beredd att ta upp de inkomna förslagen till diskussion och
svara/återkoppla till förslagsställaren.
Det innebär att det behövs en omfattande diskussion kring grunden för
medborgardialog. Ett sätt är att ta fram någon form av principer för medborgardialog i styrning. Det första steget for medborgardialog som del i styrningen är att ta fram principer för medborgardialog. Erfarenheter visar att även
om kommunen/ landstinget startar med någon annan del i processen så kommer de förr eller senare tillbaka till att det behövs en diskussion om varför vi
ska ha medborgardialoger?
Frågor att diskutera:
>>Vad vinner vi och medborgarna på detta?
>>Vilka utgångspunkter vill vi ska råda?
För att få en hållbar dialog med medborgarna bör förtroendevalda komma
överens såväl över blockgränser som med tjänstemannen om varför det är av
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vikt att föra dialog med medborgarna. Det bör ske en diskussion om varför
tjänstemannens faktakunskaper behöver kompletteras med medborgarnas
värderingar och synpunkter kring en fråga. Vilka demokrati- och effektivitetsvinster vill vi uppnå?
Frågor att diskutera:
>>Vad vill vi uppnå med e-förslag?
>>Vad skall bli bättre?
>>Vilka utfästelser ger vi till dem som lämnar förslag?
Vi har skrivit mer om detta i ett antal skrifter bl.a. ”Medborgardialog som del
i styrprocessen, nyutgåva 2013”.
Steg 2. Vem skall få lämna e-förslag?
Det kan tyckas naturligt att det endast är kommunens medborgare/invånare
som får lämna förslag. Frågan kräver dock både eftertanke och diskussion.
I Haparanda kommun har man t.ex. beslutat att vem som helst oavsett var
man finns i världen är välkommen att lämna ett e-förslag till Haparanda kommun. I Haparanda säger man att ”det är väl fantastiskt om någon som besökt
vår kommun vill lämna ett förslag på hur vi skall bli bättre”.
En annan fråga att ta ställning till är om det skall finnas någon åldersgräns,
här finns alla varianter alltifrån ingen åldersgräns alls till en nedre gräns, t.ex.
16 eller 18 år. Frågan om eventuell åldersgräns är viktigt och behöver diskuteras tidigt i arbetet.
Frågor att diskutera:
>>Vem får lämna e-förslag?
>>Skall vi ha en åldersgräns, i så fall vilken?
Oavsett vilket/vilka beslut som fattas i frågorna är det viktigt att besluten kan
motiveras och att de kommuniceras vid lanseringen av e-förslag.
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Steg 3. Vem får skriva under, stödja ett e-förslag?
Även denna fråga behöver diskuteras tidigt. Det man behöver ta ställning till
är om det enbart är kommunens medborgare/invånare som får skriva under/
signera e-förslag eller om det är öppet för alla som vill oavsett var man bor.
Frågan om en eventuell åldersgräns för att få skriva under/signera måste också läggas fast.
Här har Haparanda kommun valt att det endast är Haparandabor som får
skriva under ett e-förslag.
Frågor att diskutera:
>>Vem får skriva under ett e-förslag?
>>Skall vi ha en åldersgräns, i så fall vilken?
Steg 4. Organisation för e-förslag
Inför man e-förslag måste det också finnas en organisation för hanteringen,
här beskriver vi vad organisationen behöver hantera.
1. Förslagsställaren skriver sitt förslag i ett formulär på webbsidan. Här måste man ta ställning till om det skall publiceras direkt eller om det först skall
gå till en moderator för e-förslagen.
De flesta låter en moderator ta del av förslaget först. Det första steget för
moderatorn är att bedöma om e-förslaget tar upp en fråga som i detta fall
kommunen har att hantera.
Det går inte att utgå ifrån att förslagsställaren vet om en fråga rör kommunen, landstinget, regionen eller någon statlig myndighet.
Är det så att frågan inte ligger inom kommunens kompetensområde blir
moderatorns uppgift att kontakta förslagsställaren och informera om att
förslaget bör skickas till en annan instans och kanske även erbjuda sig att
hjälpa till med detta.
Det kan också vara så att trots att frågan berör en annan instans så är den
så pass intressant att den ändå kan läggas ut för att samla underskrifter.
Det kan ge kommunen större tyngd i sina kontakter med berörd instans.
Förslag som avvisas (inte kan tas upp enligt ovan) kan med fördel pub
liceras under ”avvisade förslag” med en tydlig motivering varför förslaget ej
kan tas upp. Det är viktigt för öppenheten att tydligt visa varför vissa förslag
inte tas upp, andra kan då lära sig av detta då de själva skall skriva ett förslag.
2. Handlar e-förslaget om något som kommunen hanterar blir nästa steg att
göra en bedömning om frågeställningen är påverkbar, det kan ju vara så att
kommunen nyligen har tagit ett beslut som gäller i ett antal år framöver
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vilket gör att frågan inte går att påverka under lång tid. Är det så skall förslagsställaren informeras om detta så att förslagsställaren får avgöra om
e-förslaget skall publiceras trots detta faktum.
3. Ett e-förslag kan ju också vara mer av en synpunkt eller felanmälan som
går att lösa med en enkel åtgärd. I sådana fall kontaktar moderatorn förslagsställaren och kontrollerar att det är ok att skicka frågan vidare till rätt
förvaltning för handläggning. Även dessa förslag bör publiceras under ”avvisade förslag” med information om hur de tagits om hand.
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4. Det kan också vara så att moderatorn behöver kontakta förslagsställaren
för att kunna bistå med hjälp att formulera förslaget så att det blir lättare
att förstå så att de som signerar vet vad de skriver under.
5. När ett e-förslag är kontrollerat enligt ovan och har publicerats och samlat
så många signaturer att det behandlas vidare är det moderatorns uppgift
att se till att förlaget hamnar rätt i organisationen.
6. Det blir också moderatorns uppgift att informera förslagsställaren om det
eventuella beslut eller svar som ges efter det att förslaget behandlats i den
politiska organisationen.
Frågor att diskutera:
>>Vem/vilka skall vara moderatorer för e-förslag?
>>Vilken utbildning behöver de?
Steg 5. Hur många signaturer behövs?
Frågan om hur många som behöver skriva under ett e-förslag för att det skall
behandlas i en nämnd, styrelse eller fullmäktige måste också läggas fast. Här
gör man på olika sätt, alltifrån att inte ha någon gräns alls till att ha en fastlagd
miniminivå för antalet signaturer.
I de fall man inte har någon gräns finns exempel på att en lista på inkomna
e-förslag anmäls vid varje fullmäktige som då kan fatta beslut om något förslag skall diskuteras vidare.
En annan lösning är att lämna det öppet för de förtroendevalda att själva
fånga upp intressanta e-förslag som de kan ta vidare in i politiken.
Sätter man däremot en gräns är man som förslagsställare garanterad att
förslaget tas upp i någon politisk instans som också ger ett svar på förslaget.
Som exempel har Haparanda en gräns på 30 underskrifter, Malmö och
Landstinget i Västmanland har en gräns på 100.
Vi har också sett exempel på där man låter förslagsställaren, till ett förslag
som nått gränsen, presentera sitt förslag vid t.ex. ett fullmäktigemöte.
Frågor att diskutera:
>>Skall vi ha en gräns för hur många signaturer som behövs?
>>Vilken gräns skall vi i så fall ha?
Steg 6. Hur får ett e-förslag se ut?
Innan e-förslag lanseras så måste man också bestämma om man skall tillåta och göra det möjligt att bifoga, bilder, video- och ljudklipp och/eller andra
former av illustrationer.
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Detta påverkar också kraven på systemet för att hantera e-förslag.
Det är också bra att diskutera om det skall vara möjligt att lämna ett förslag via papper och samla in underskrifter på traditionellt sätt. Om det går att
lämna in förslag på papper måste någon se till att förslaget även skrivs in så
att det syns i systemet på webben och kan samla signaturer även där.
Frågor att diskutera:
>>Vilka filtyper vill vi ska kunna bifogas till ett e-förslag?
Steg 7. Kommentera och diskutera ett e-förslag
Medborgare och invånare har idag stor vana av att kunna diskutera och kommentera på olika sociala medier därför bör man även öppna den möjligheten
i anslutning till e-förslagen.
Den erfarenhet vi fått av de system som är i drift idag är att möjligheten att
kommentera/diskutera skall ske i direkt anslutning till varje e-förslag.
Det finns även en poäng i att ge möjlighet till dialog mellan medborgare
kring viktiga frågor.
Det är en bra service att på webbsidan för e-förslag lägga in möjlighet att
direktlänka sitt e-förslag till vanligt förekommande sociala medier. Dels för
att underlätta för förslagsställaren att sprida information om sitt förslag men
också för att skapa fler möjlighet till diskussion kring förslagen.
Frågor att diskutera:
>>Skall vi erbjuda möjlighet att kommentera och diskutera förslagen på vår
webb?
>>Skall vi underlätta genom att erbjuda direktlänkning till sociala medier?
Steg 8. Hur länge kan ett e-förslag ligga öppet för att samla underskrifter?
Innan möjligheten att lämna e-förslag lanseras behöver man också fundera
igenom om man och i så fall vilken/vilka tidsgränser som skall sättas för hur
länge ett förslag får ligga på webbplasten för att samla underskrifter. För kort
tid kan göra det svårt för förslagsställaren att hinna sprida information om
sitt förslag för lång tid gör å andra sidan att det kan uppfattas som att inget
händer. 3–6 månader kan vara en lämplig utgångspunkt. Här kan moderatorn
i dialog med förslagsställaren sätta tidsgränsen för respektive förslag.
Frågor att diskutera:
>>Skall vi ha en tidsgräns för e-förslagen, i så fall vilken/vilka?
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Steg 9. Kontrollera processen
När man kommit så långt att alla beslut är fattade och det finns en klar process över hur e-förslag skall hanteras är det dags att testa och att skapa en
förståelse i organisationen för vad det innebär i praktiken.
Det går utmärkt att testa utan en IT-lösning på plats, men man kan även be
en leverantör att visa hur deras lösning fungerar i en workshop. Arrangera en
workshop med några medarbetare och förtroendevalda låt dem skriva några
förslag var och sedan skriva under de förslag de vill stödja.
Nästa steg är att ta förslagen och tillsammans se hur man hanterar dem,
vilka rör den egna verksamheten, vilka behöver formuleras enklare osv. Därefter har man ett antal förslag kvar som skall hanteras i den politiska organisationen, utredningsuppdrag skall läggas på tjänstemän och svar skall ges till
förslagsställaren.
Därefter kan processen ses över och förbättras utifrån erfarenheterna från
worskshopen.
Nu har man ett bra underlag för att gå vidare att diskutera en teknisk lösning för att hantera e-förslag.
Frågor att diskutera:
>>Vilka skall delta i en workshop där vi testar processen?
>>Hur säkerställer vi att processen fungerar?
Steg 10. Öppenhet och tydlighet
E-förslag bygger i grunden på en stor öppenhet/transparens, alla skall kunna
följa ett förslag och förstå de olika stegen i processen. Det innebär först och
främst att den webblösning som hanterar e-förslag skall innehålla tydliga instruktioner och regler för e-förslag, de olika momenten skall tydligt framgå.
Det skall vara enkelt att se i vilket skede ett e-förslag befinner sig. Absolut viktigast är att vara tydlig med återkopplingen, vad hände med e-förslaget, har
det diskuterats i så fall vad blev resultatet.
1. Introduktion till e-förslag
Här finns en tydlig beskrivning om varför kommunen/landstinget/regionen
öppnar för att ta emot e-förslag (kan göras i text men komplettera gärna med
webb-tv). I introduktionen klargörs vem som får lämna e-förslag, vem som
får skriva under ett e-förslag (motivera gärna era avvägningar i text).
Klargör kommunen/landstinget/regionens åtagande; hur många underskrifter som behövs, hur man kommer att få svar, att det finns en moderator som hjälper till m.m.
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Klargör förslagsställaren ansvar; det har visat sig att förslagsställare i
Sverige uppfattar sig klara när de skickat in sitt förslag.
Jämför vi med t.ex. England så tar förslagsställare där ett stort ansvar för
att informera om/marknadsföra sitt förslag så att det samlar många underskrifter. Här behöver vi vara tydliga med att det ligger på förslagsställaren
att samla underskrifter, det är inget som sker av sig självt.
2. Formuläret för att skriva e-förslag.
Här anges vilka uppgifter som förslagsställaren skall lämna om sig själv,
namn, e-post, telefon etc. Ange vilka uppgifter som ev. kommer att publiceras i anslutning till e-förslaget. Informera om att förslaget läses av moderatorn innan det publiceras eftersom det kan vara nödvändigt att moderatorn kontaktar förslagsställaren innan publiceringen.
3. E-förslaget publiceras på webbsidan under ”aktiva e-förslag”, det vanligaste är att förslagen sorteras i datumordning, det senast inkomna högst
upp. Här skall det tydligt framgå hur länge förslaget är öppet för att samla
underskrifter. I samband med publiceringen skickas ett mail till förslagsställaren med info om att förslaget nu är publicerat.
4. När tidsgränsen för e-förlaget har gått ut flyttas de över till ”inaktiva e-förslag” där framgår det om förslaget har samlat tillräckligt antal underskrifter (om en gräns är satt) för att lämnas vidare till politiken för diskussion.
I England där man lägger ett stort ansvar på förslagsställaren får denne avgöra om förslaget skall skickas vidare till politiken eller inte. Här kan
man ge förslagsställaren möjlighet att föredra sitt förslag inför t.ex fullmäktige.
Förslag som ej går vidare flyttas över till ”avslutade förslag” med en kommentar om att förlaget ej samlat tillräckligt antal underskrifter.
5. Nar förslaget har behandlats och det finns ett beslut från en styrelse,
nämnd eller fullmäktige skall det synliggöras under ”avslutade förslag”.
Information om beslutet skall skickas till förslagsställaren.
Frågor att diskutera:
>>Hur ser vår process ut för öppenhet, tydlighet och återkoppling?
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Steg 11. Marknadsföring, lansering
Marknadsföring är en viktig del som måste ske kontinuerligt. För att nå framgång krävs ordentliga och smarta lösningar. Ett sätt kan vara att utnyttja större arrangemang för lansering t.ex. gatufester, demokratidagar etc. Lokalpress,
lokalradio och tv är andra bra kanaler att använda men även befintliga system
för att fånga synpunkter, via telefonkontakter och de egna verksamheterna.
Frågor att diskutera:
>>Hur kan ni marknadsföra, lansera införandet av e-förslag?
>>Vem/vilka ansvara för marknadsföringen?
Steg 12. Kravspecifikation på systemet
Med utgångspunkt från den framtagna processbeskrivningen tas en kravspecifikation fram. Ett viktigt krav är att systemet inte skall ha några begränsningar i att kunna hämta och lämna information i öppna format, för att
minimera risken för inlåsning i ett specifikt system som kan begränsa plattformsbyten, integrationer med andra system m.m.
Frågor att diskutera:
>>Vem tar fram kravspecifikationen?
>>Vem beslutar om kravspecifikationen?
Steg 13. Utvärdering och uppföljning
Alla nya metoder/arbetssätt som införs skall följas upp och utvärderas. Här
gäller det att följa upp alltifrån den tekniska lösningen till hur förslagsställare
uppfattar systemet. Vilka mål sattes, vad skulle bli bättre, vad skulle uppnås.
Det behöver inte nödvändigtvis vara antalet inkomna förslag som avgör om
satsningen lyckats, ett mindre antal förslag av hög kvalitet kan vara nog så
värdefullt.
Var medveten om att det tar tid och det måste få ta tid att införa nya möjligheter för medborgare/invånare att föra fram sina förslag. Den erfarenhet vi
samlat under ett antal år som gäller oavsett vilken form av dialogmetod man
inför så finns det en generell tveksamhet/misstro bland medborgare/invånare. Det är inte ovanligt med kommentarer som ”Varför skall jag tycka något,
NI har ju redan bestämt er”, ”Det här är bara ett spel för galleriet” etc.
Det gäller därför att vara uthållig och att visa att det faktiskt är på riktigt,
förslag som samlar tillräckligt antal underskrifter kommer att diskuteras och
vi kommer att ge ett svar.
För att få en bra bild av hur systemet och processerna kring e-förslag fungerar och hur de kan förbättras är det vara av stort värde att utvärdera systemet.
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En viktig grupp att vända sig till utöver förtroendevalda och tjänstemän är
förslagsställare. Kartlägg även vilket genomslag e-förslag har i olika media.
Frågor att diskutera:
>>Vem/vilka ansvarar för utvärdering och uppföljning?
>>Vilka mål, kvantitativa och kvalitativa, skall vi följa upp?
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Tre exempel
Här följer tre exempel på hur man kan informera om e-förslag/
e-petitioner på hemsidan. Exemplen är hämtade direkt från respektive hemsida.

Vad är Malmöintiativet?

Malmöinitiativet är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag
och synpunkter som gäller Malmö.
Här kan alla som vill diskutera, komma med förslag eller bara följa debatten. På Malmöinitiativet kan du också stödja andras initiativ och visa att det
finns fler som tycker likadant i en särskild fråga. Även du som är förtroendevald kan vara en del av Malmöinitiativet. Om minst 100 personer skriver under
ett förslag så skickas det vidare till aktuell nämnd som ett informationsärende.
Du kan också se vad nämnderna har svarat förslagsställarna – du kan se både
de aktiva och inaktiva initiativen!
Vill du stödja eller kommentera ett förslag?
På Malmöinitiativet kan du stödja ett förslag genom att lägga till ditt namn
och din adress på initiativets namninsamling. Varje förslag har en text som
beskriver förslaget, och ibland finns det också lite bakgrundsinformation
som hjälper dig att bestämma om du vill skriva under.
Du kan också se vilka andra som har skrivit på namnlistan eller diskutera
förslaget i forumet.
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Malmöinitiativet

Malmöinitiativet startade i juli
2008.
Antal inkomna förslag:
Cirka 750 förslag som har fått
runt 7 000 stödsignaturer tillsammans.
Antal förslag som lett till förändring:
Nämnderna rapporterar inte
till oss om detta, vi har enbart
kontroll på de som har passerat
100 i stöd. Förtroendevalda kan
plocka upp förslag de finner
intressanta och föra in dem i
politiken oavsett vilket stöd förslaget fått av allmänheten.

Exempel på genomförda förslag:
Dagis och Biergarten i centrala
Malmö. Nytt ridhus är på gång.
Vårt bästa råd till de som funderar på att införa e-förslag:
Etablera en politisk styrgrupp
för att få allt förankrat hos de
förtroendevalda.
Den/de som modererar/faciliterar e-förslag lägger i snitt cirka
30 timmar per månad på arbetet
med systemet.

Vill du ge dina politiker ett förslag?
På Malmöinitiativet kan du skapa ett förslag online i stället för att samla
namnunderskrifter i pappersform. Det gör att ditt förslag snabbt kan nå ut
till många och det blir enklare för dig att samla fler namnunderskrifter som
stödjer ditt förslag.
För varje förslag finns möjlighet att lägga länkar till sociala medier eller
andra externa platser där alla kan diskutera förslaget och närliggande frågor.
Det går också att lägga till mer bakgrundsinformation till varje initiativ.
Hjälp att förbereda ett förslag
Vem kan skicka in ett förslag?
Alla som bor i Malmö kan skicka in förslag. Det finns inga åldersbegränsningar
vilket betyder att barn och ungdomar också kan skicka in och skriva på förslag.
Malmöinitiativet är även öppet för dig som inte bor i Malmö, men som på
något sätt berörs av Malmö stads verksamheter.
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Malmöinitiativ
Nu går det att skapa och stödja ett förslag om Malmö på webben. Det betyder
att förslaget kan nå ut till fler människor och det blir lättare att få stöd. Om
man lägger upp ett förslag på Malmöinitiativet kan man också lägga till bakgrundsinformation, lägga upp länkar till andra webbplatser, ladda upp bilder
och utveckla diskussionerna i forumet. Det gör att politikerna i Malmö stad
kan få inspiration som de kan ta med sig in i politiken. Om minst 100 personer skriver under ett förslag så skickas det vidare till aktuell nämnd som ett
informationsärende.
Vad bör ett förslag innehålla?
Ett förslag behöver ha en titel och en kortfattad beskrivning om idén bakom
förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända.
Om förslaget är otydligt kommer det att skickas tillbaka till dig så att du kan
beskriva det ytterligare.
Du måste fylla i följande uppgifter för att förslaget ska bli godkänt och upplagt på Malmöinitiativet där namninsamlingen sker:
>>namn på personen som presenterar förslaget
>>en kontaktadress dit det går att skicka all återkoppling kring förslaget
>>namn- och adressuppgifter för alla som stödjer förslaget
Om du väljer att stödja ett förslag kommer ditt namn och bostadsområde att
visas. Du måste uppge din adress men den informationen används bara för att
få fram i vilket område du bor.
När du lägger in information i ett förslag så tänk på att vara konstruktiv,
uttrycka dig lämpligt, vara ärlig och ha en hänsynsfull ton.
Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att godkännas.
Om ett förslag inte blir godkänt kommer personen bakom förslaget att få
ett e-postmeddelande som beskriver varför förslaget inte har accepterats.
Marknadsför ditt förslag
Det kan vara en bra idé att göra reklam för ditt förslag för att få fler namnunderskrifter. Om många står bakom förslaget har det en större chans att bli
uppmärksammat av politikerna.
Om du väljer att marknadsföra ditt förslag med hjälp av e-post, nyhetsforum eller sociala nätverk kan det vara bra att tänka på att bara ta med relevant
information. Tänk också på att det är bra att rikta sig till dem som kan vara
intresserade av förslaget. Det kan väcka mer irritation än stöd att sprida information okontrollerat till alla e-postlistor och nyhetsforum som du känner
till.
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Vad händer när namnunderskrifterna är insamlade?
Om du skapar ett förslag på Malmöinitiativet bestämmer du också hur länge
förslaget ska vara tillgängligt för andra. Det går inte att samla in fler namnunderskrifter när slutdatumet har passerat. Du som har skapat förslaget
bestämmer själv när tillräckligt många har skrivit under förslaget och det är
dags att stänga förslaget och sammanställa uppgifterna i en rapport.
Hur många namnunderskrifter bör det vara på ett förslag?
Ett förslag kan ha hur många namnunderskrifter som helst. Ju fler underskrifter desto större är chansen att någon uppmärksammar förslaget och tar
upp det på ett nämndsammanträde. Antalet underskrifter kan bero på många
olika saker, till exempel på hur många som engagerar sig i frågan, hur välformulerat förslaget är och under hur lång tid förslaget har legat ute på Malmöinitiativet.
Vilka frågor kan man ta upp?
Det är bra om förslaget berör en fråga eller ett ansvarsområde som behandlas
i någon av kommunens nämnder, till exempel Stadsbyggnadsnämnden.
Bakgrund
Det är viktigt att demokrati är en levande process och att Malmöborna har
inflytande och möjlighet att påverka politiken mer än vid valen vart fjärde år.
Om Malmöborna får möjlighet att engagera sig och ta ansvar kommer förtroendet för demokratin att bli starkare.
När fler människor kan påverka och ta del i de demokratiska processerna
ökar kunskapen för både Malmöbor och beslutsfattare. Om du hjälper beslutsfattarna att få ett större underlag kommer det att stärka kvaliteten i de
kommunala verksamheterna och det blir enklare för kommunen att veta vad
Malmöborna vill ha och behöver.
Allt fler kommuner konstaterar att utvecklingen av medborgarnas delaktighet har blivit en allt viktigare fråga. Kommunerna behöver utveckla sitt
sätt att jobba för att uppnå ett engagemang som stödjer den representativa
demokratin. Dialogen med invånarna ska vara en naturlig del i kommunernas arbete med att skapa underlag för beslut. I februari 2008 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att genomföra Malmöinitiativet och Malmöpanelen
för att skapa engagemang och göra både Malmöbor och förtroendevalda mer
delaktiga.
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Haparanda e-Förslag
Välkommen till Haparandas e-förslagssystem. Här kan du stödja ett e-förslag genom din underskrift eller skapa ett eget.
Att ta del av eller skapa ett eget e-förslag är ett av flera sätt där du själv, medborgargrupper och organisationer kan delta i och påverka kommunens utveckling.
Var och en som är intresserad av och vill påverka Haparandas utveckling
kan skriva under eller skapa ett e-förslag. Det finns ingen åldersgräns. Barn
och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna e-förslag. Det finns
heller inte någon geografisk begräsning. Du måste inte vara bosatt eller arbeta/studera i Haparanda.
Om du vill skriva ett nytt e-förslag
Du måste vara en registrerad användare på webbplatsen. När du har registrerat dig och loggat in, kan du lägga in ett e-förslag.

200

E-förslag. Steg för steg 31

Haparanda e-förslag

Haparanda e-förslag startade i
november 2011.
Antal inkomna förslag:
Sedan starten har det kommit in
55 förslag.
Antal förslag som lett till förändring:
Sex förslag har lett till förändring. Ett exempel är förslaget
”Inga så kallade lightprodukter i
skolan och förskolan”.

Vårt bästa råd till de som funderar på att införa e-förslag:
Fundera på en långsiktigt och
smart marknadsstrategi.
Den/de som modererar/faciliterar e-förslag lägger i snitt fem
timmar per månad på arbetet
med systemet.

Om du vill skriva under ett e-förslag
Du kan se alla aktiva e-förslag och sen välja det e-förslag du är intresserad
av samt skriva under det. Då får du också all information om ämnet som för
slagsställaren har lämnat.
Läs i ”Vägledning” om du vill få information om hur man skapar ett nytt
e-förslag, regler för e-förslag och hur ett e-förslag hanteras av kommunen.
Vägledning
Introduktion till e-förslag
Att ta del av eller skapa ett eget e-förslag är ett av flera sätt där du själv, medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger dig
möjlighet att ta lämna dina förslag och ger därmed politiker en möjlighet att
fundera över vad som behöver utvecklas inom kommunen.
När du sänder in ett e-förslag till kommunen kan det få positiva följder som
leder till förändring och upplyst debatt. Det kan uppmärksamma kommunen
på din fråga och visa ett starkt gillande eller missnöje med något kommunen
gör. Som en konsekvens kan kommunen besluta att ändra eller se över sin
verksamhet, policy, hålla ett publikt möte och/eller försöka få mer åsikter
från olika intressegrupper.
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Vem kan skapa och skriva under e-förslag?
Alla som är intresserade och vill påverka Haparandas utveckling kan lämna in
och skriva under e-förslag. Det finns inga åldersgränser. Även barn och unga
kan både skapa och skriva under e-förslag. Det finns heller inga geografiska
begräsningar. Du behöver inte bo eller arbeta i Haparanda.
Hur skriver jag under ett e-förslag?
Du måste inte vara registrerad användare för att skriva under ett e-förslag,
men vi ber dig uppge ditt namn, ditt postnummer och en giltig e-postadress.
Därefter får du ett e-postmeddelande med en länk du måste klicka på, för att
bekräfta e-postadressen. När du gjort det kommer din underskrift att läggas
till e-förslaget. Du kan bara skriva under ett specifikt e-förslag en gång. Alla
kopior kommer att tas bort. Personer som besöker e-förslagsidan kan enbart
se ditt namn i listan över underskrifter.
Hur skapar jag ett e-förslag?
För att skapa ett nytt e-förslag måste du vara en registrerad användare på sidan. Det är enkelt att registrera sig. Du fyller i några enkla uppgifter som vi
använder för att kunna kontakta dig om e-förslaget. Personen som skapar ett
e-förslag kallas för “Förslagsställare”.
Vad måste ett e-förslag innehålla?
e-förslag bör innehålla en kort titel och sammanfattning. Den måste tydligt
tala om vilken åtgärd initiativtagaren vill att kommunen ska göra. e-förslaget
ska inte vara en synpunkt eller ett klagomål. Dessa kan du lämna via vår system för detta som du hittar på: www.haparanda.se.
Om det inte framgår tydligt vilken åtgärd som önskas, kommer vi att kontakta dig innan e-förslaget kommer att visas publikt. Alla e-förslag måste
innehålla:
>>namnet och kontaktadressen till förslagsställaren (vi använder informationen till för att kontakta dig om e-förslaget)
Inkludera också:
>>All information som är relevant för e-förslaget och beskriv skälen till ditt
förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier
och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för
ditt förslag.
>>Ett datum för hur länge du vill att ditt e-förslag ska vara tillgänglig för underskrifter. Maxtiden är 6 månader från det att e-förslaget har publicerats.
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Vad kan mitt e-förslag handla om?
Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för. Du hittar mer
information om kommunens ansvarsområden på http://www.haparanda.se
Det kan hända att ditt e-förslag inte kan behandlas överhuvudtaget. Det
kan till exempel handla om att:
>>det finns formella skäl till att inte behandla e-förslaget, som t ex en pågående parallell process, eller rättsprocess.
>>e-förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt
olämplig.
All information i ett förslag ska skickas med goda avsikter, vara ärlig, anständigt och respektfullt.
>>En annan person har skickat ett snarlikt förslag till kommunen under de
senaste tolv månaderna.
Om vi beslutar att ett e-förslag inte kan publiceras kommer vi att kontakta
förslagsställaren för att diskutera skälen. Denne får då också en möjlighet att
skriva om sitt e-förslag, om denne så önskar.
Kommunen tar inget ansvar för de e-förslag som lämnas på webbplatsen.
Åsikterna som utrycks är inte kommunens.
Hur lång tid tar det innan e-förslaget är tillgänglig publikt?
När du har skickat in ditt e-förslag, kan det att ta upp till 14 dagar för att hantera e-förslaget. Under den perioden kommer vi att bland annat undersöka
om det finns liknande e-förslag.
Hur marknadsförs e-förslaget?
E-förslaget visas på kommunens hemsida för e-förslag. Enskilda e-förslag
marknadsförs inte av kommunen. Du själv ansvarar för att marknadsföra ditt
e-förslag. Du kan till exempel sprida budskapet om det bland dina vänner, så
att så många som möjligt undertecknar ditt e-förslag. Om du inte marknadsför ditt e-förslag kanske du inte får några underskrifter alls.
Du kan marknadsföra ditt e-förslag i sociala medier som Facebook och
Twitter, på hemsidor, i diskussionsforum eller till exempel lokalpressen. Det
du behöver göra är att ge folk en grundläggande förståelse för vad du föreslår,
och sen ge dem länken till e-förslagens webbplats.
Om du marknadsför ditt e-förslag genom e-post, nyhetsgrupper eller diskussionsforum föreslår vi att du lämnar information till i första hand dem du
tror har ett direkt intresse för frågan. Det är klart olämpligt att spamma vem
som helst med en frågeställning som inte berör dem.
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Hur många underskrifter måste ett e-förslag ha?
Det finns ingen begränsning för det maximala antalet underskrifter du kan
samla in. Vad som är många underskrifter i ett fall, kan vara få underskrifter
i ett annat.
Om ett förslag får mer än 30 underskrifter efter avslutad tid för samling av
underskrifter kommer ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen, Socialnämnden,
Barn- och ungdomsnämnden eller Samhällsbyggnadsnämnden att behandla
och besluta om förslaget.
Kommunstyrelsen kommer få en delgivning av de förslag som skickas till någon
annan nämnd än Kommunstyrelsen. Vill Kommunstyrelsen fatta ett annorlunda
beslut än t ex Socialnämnden, kan Kommunstyrelsen lyfta frågan till Fullmäktige.
E-förslag som får mindre än 30 underskrifter kommer att vara synliga på
webbplatsen, men det går inte skriva under dem efter att tiden för samling av
underskrifter passerats.
Hur länge tar det att besluta kring ett e-förslag?
Tiden för detta går inte att uppskatta exakt i förväg. Kan bero till exempel på
frågans storlek/komplexitet och behovet på utredning. Normalt har Kommunstyrelsen och nämnder sammanträden cirka 6–8 gånger per år. Du bör
räkna med att ärendets beredning innan slutgiltigt beslut kan ta minst ett par
månader.
Går det att lämna och skriva under e-förslag på papper?
Det går att lämna in och skriva under e-förslag på papper.
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Landstinget i Västmanland
Demokratikanalen – ett enkelt sätt att påverka
Landstinget Västmanland är första landstinget i Sverige med att införa en
möjlighet att påverka via webben. Så här fungerar det:
>>Alla kan lägga förslag – om landstingets verksamheter, till exempel hälsooch sjukvård, kollektivtrafik och kultur
>>Du når de som bestämmer – förslagen går direkt till de politiska partiernas
ledare
>>Du kan samla namn – bilda opinion, andra kan skriva under ditt förslag
>>Alla får svar – politikerna svarar på ditt förslag
>>Via Demokratikanalen kan du som medborgare vara med och påverka
landstinget Västmanland.
Får vem som helst lägga förslag?
Ja, det spelar ingen roll vem du är.
Finns det andra begränsningar?
Ja, förslaget måste handla om något som Landstinget Västmanland är ansvarigt för, till exempel hälso- och sjukvård, bussresor eller kultur.
Demokratikanalen är inte avsedd för landstingets personalfrågor, eftersom dessa handläggs via andra, redan etablerade, kanaler.
Förslaget får inte heller rikta sig mot enskilda eller grupper av personer,
och innehållet måste vara begripligt.
Vad kan jag skriva förslag om?
Allt som rör Landstinget Västmanlands verksamheter, till exempel, hälsooch sjukvård, kollektivtrafik eller kultur. Vill du veta mer om vad landstinget
sysslar med, gå in på landstingets webbplats ltv.se.
Vad händer när jag skrivit förslaget?
Du får ett e-postmeddelande om att vi tagit emot förslaget. Senast en vecka
senare publiceras det. Om det finns några oklarheter kontaktar vi dig. Det är
därför vi vill ha dina kontaktuppgifter.
Hur länge ligger förslaget på webben?
Mellan tre och sex månader. Du bestämmer själv när du fyller i formuläret.
Vem kan skriva under?
Alla som är intresserade.
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Demokratikanalen

Demokratikanalen startade
2012.
Antal inkomna förslag:
Sedan starten har 46 förslag
publicerats.
Exempel på genomförda förslag:
De förslag som inkommit har
främst påverkat så att åtgärder
har prioriterats högre. Ett exempel är en busslinje som återinförts efter förslag i Demokratikanalen, ett annat förändring av
landstingets kuvert.

Vårt bästa råd till de som funderar på att införa e-förslag:
Vikten av förankring hos politikerna – både före och under
införandet men inte minst
löpande.
Ta fram genomtänkta rutiner
för styrning, löpande rutiner och
begränsningar, till exempel för
hur ett godkänt förslag får se ut.
Marknadsföring behövs med jämna mellanrum och ha tålamod.
Den/de som modererar/faciliterar e-förslag lägger i snitt ca 10
timmar/månad på arbetet med
systemet. Dock mer än dubbelt
så mycket i uppstartsfasen.

Hur får jag andra att skriva under?
Det bestämmer du själv. Du kan prata med dem du känner, skriva insändare,
ta upp det i en organisation eller sprida det på Facebook till exempel.
Vilka är det som bestämmer vad som ska hända med mitt förslag?
Alla politiker kommer att läsa de förslag som kommer in. Partiernas gruppledare sitter i landstingets Demokratiberedning. Det är de som tar emot förslagen. Läs mer här om vad Demokratiberedningen är.
Demokratiberedningens ordförande Denise Norström (S) svarar på alla
förslag. Hon får hjälp av de tjänstemän som arbetar med förslagen.
Om ditt förslag får mer än hundra namnunderskrifter blir förslaget ett
ärende där hela Demokratiberedningen diskuterar och beslutar hur landstinget ska behandla förslaget. Du får reda på vad som händer med ditt förslag.
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E-förslag
Steg för steg
En e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en medborgare till kommunen, landstinget eller regionen. Förslaget
läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera förslaget.
Vår handbok ger en bild av e-petitioner som en metod för medborgardialog för att
kanalisera medborgarnas engagemang i den lokala utvecklingen.
På Sveriges Kommuners och Landstings hemsida hittar du mer information om
e-förslag/e-petitioner. På www.skl.se/medborgardialog under fliken webb-tv
finns filmade inslag där några som deltagit i SKL:s nätverk berättar om sina erfarenheter.
På Sveriges Kommuners och Landstings webbportal www.dialogguiden.se finns
mer info om metoden e-förslag samt exempel från några som infört e-förslag.

isbn 978-91-7585-064-1

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
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Kommunfullmäktige

2016-09-26

§ 201
E-petitioner i Luleå kommun
Ärendenr 2016/906-1.5.2.1

Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att på sikt ersätta nuvarande
medborgarförslag med e-petitioner.
2. En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän bildas för att ta fram
förslag på riktlinjer och tillämpningsanvisningar för e-petitioner. Förslaget
föreläggs kommunfullmäktige för beslut.
3. I arbetsgruppen ingår Thomas Olofsson (L), Anette Asplund (KD),
Maritha Meetz (S) och Jan Nyberg (MP), med Maritha Meethz (S) som
sammankallande.
4. Kanslikontoret får i uppdrag att upphandla systemlösning för e-petitioner
samt att ta fram förslag på förändringar i berörda styrdokument.
5. Kommunfullmäktige avsätter 135 tkr för inköp och införande av
systemverktyg för e-petitioner, varav 35 tkr utgör löpande driftskostnad.
Medel anslås från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet
Medborgerlig förslagsrätt (medborgarförslag) infördes i Luleå kommun under
en försöksperiod på 2 år efter ett beslut i fullmäktige 2003-08-25 § 128.
Fullmäktige beslutade 2006-05-29 § 115 att förlänga försöksperioden i
avvaktan på att nya regler i kommunallagen skulle träda i kraft, dock längst
till och med 2007-06-30. Beslut att införa och tillsvidare tillämpa
medborgarförslag beslutades i fullmäktige 2007-05-28 § 125.
Sedan några år tillbaka blir det allt mer förekommande att kommuner
erbjuder medborgarna att lämna förslag via kommuners externa hemsidor, så
kallade e-petitioner (eller e-förslag). Syftet är bland annat att medborgare kan
bilda opinion kring en fråga under en begränsad tidsperiod och genom att
rösta på förslagen visas vilka förslag som är av större allmänintresse.
Kanslikontoret föreslår fullmäktige besluta att ersätta nuvarande
medborgarförslag med e-petitioner, att nyinkomna medborgarförslag
behandlas i fullmäktige till och med sammanträdet den 19 december 2016, att
kanslikontoret får i uppdrag att upphandla systemlösning för e-petitioner, att
ta fram riktlinjer och tillämpningsanvisningar för e-petitioner och att ta fram

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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förslag på förändringar i berörda styrdokument samt att avsätta 135 tkr för
inköp och införande av systemverktyg för e-petitioner, varav 35 tkr utgör
löpande driftskostnad. Medel anslås från kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-08-29 § 277 föreslagit fullmäktige
besluta att på sikt ersätta nuvarande medborgarförslag med e-petitioner, att
en arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän bildas för att ta fram
förslag på riktlinjer och tillämpningsanvisningar för e-petitioner, att förslaget
föreläggs kommunstyrelsen för beslut, att kanslikontoret får i uppdrag att
upphandla systemlösning för e-petitioner samt att ta fram förslag på
förändringar i berörda styrdokument, att kommunfullmäktige avsätter 135 tkr
för inköp och införande av systemverktyg för e-petitioner, varav 35 tkr utgör
löpande driftskostnad, samt att medel anslås från kommunfullmäktiges anslag
för oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsen har 2016-09-12 § 225 föreslagit fullmäktige besluta att på
sikt ersätta nuvarande medborgarförslag med e-petitioner, att en arbetsgrupp
bestående av politiker och tjänstemän bildas för att ta fram förslag på riktlinjer
och tillämpningsanvisningar för e-petitioner, att förslaget föreläggs
kommunstyrelsen för beslut, att i arbetsgruppen ingår Thomas Olofsson (L),
Anette Asplund (KD), Maritha Meetz (S) och Jan Nyberg (MP), att
kanslikontoret får i uppdrag att upphandla systemlösning för e-petitioner
samt att ta fram förslag på förändringar i berörda styrdokument, att
kommunfullmäktige avsätter 135 tkr för inköp och införande av
systemverktyg för e-petitioner, varav 35 tkr utgör löpande driftskostnad, samt
att medel anslås från kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanträdet
Jonas Brännberg (RS) föreslår en ändring i punkt 2 om att förslaget ska
föreläggas kommunfullmäktige för beslut, samt att i övrigt bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Thomas Söderström (L), Anette Asplund (KD) och Ulrika Lundberg (V)
stödjer Jonas Brännbergs förslag.
Yvonne Stålnacke (S) stödjer Jonas Brännbergs förslag och föreslår ett tillägg
om att Maritha Meethz (S) blir sammankallande i arbetsgruppen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Jonas Brännbergs ändringsförslag under proposition och
finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag under proposition och finner
att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden anmäler jäv avseende Yvonne Stålnackes tillägg.
Förste vice ordförande (S) ställer Yvonne Stålnackes tilläggsförslag under
proposition och finner att fullmäktige bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet
Vad är ett e-förslag?
Ett e-förslag (även kallad e-petition) är en idé eller ett förslag från invånare i
kommunen. Det ger möjlighet att påverka det som är viktigt för medborgare.
E-förslag ger ökad öppenhet och transparens. Alla – invånare, den som lämnat
förslaget, politiker och tjänstemän – kan följa e-förslagets gång. Det gör att
politiker och tjänstemän ser vilka frågor som engagerar invånarna. Det är
också ett bra sätt för kommunens verksamheter att få in goda idéer och förslag
så de kan bli ännu bättre.
Förslaget publiceras på hemsidan, där förslaget kan gillas och kommenteras
av andra. Förslaget ska handla om kommunens verksamhet, alltså det som
kommunen har möjlighet att besluta om. Detta innebär bland annat
stadsplanering, miljöarbete, turism och näringsliv, socialtjänst, äldreomsorg,
barnomsorg och skola samt kultur- och fritidsverksamhet.

Beskrivning av ärendet
När ett förslag fått tillräckligt många röster går det vidare till politiken för
beredning och beslut. Förslagen får därigenom en större förankring bland
medborgarna. Det innebär dock inte per automatik att förslag som inte röstats
fram inte tas tillvara, då förslagen kan beaktas i andra former och
verksamheter. Alla förslag måste ha en känd avsändare.
Att ett förslag måste ha visst antal röster innan det behandlas kan innebära att
enskilda medborgare tycker det blir svårare att påverka kommunen, med
kanslikontoret bedömer att e-petitioner ger förslagen en högre kvalitet och en
bredare förankring bland medborgarna.
På marknaden finns ett antal olika systemlösningar för e-petitioner, vilket
måste upphandlas. Kanslikontoret bedömer att kostnaden för en
systemlösning för e-petitioner försvaras av att förändringen skulle innebära
minskad administration i förhållande till nuvarande hantering av
medborgarförslag.

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gett ut en handbok om e-förslag,
där SKL anser att ett system för e-petitioner är ett enkelt och direkt sätt att
erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där
de kan ta upp frågor som är viktiga för dem snarare än att vänta på att
förtroendevalda eller formella samråd ska fråga dem om i förväg fastställda
frågor, och ser e-petitioner som en metod för att engagera medborgarna på ett
enkelt sätt som komplement till andra dialogmetoder.

Beslutsunderlag








Kommunfullmäktiges protokoll § 128, 2003-08-25
Kommunfullmäktiges protokoll § 115, 2006-05-29
Kommunfullmäktiges protokoll § 125, 2007-05-28
SKL:s handbok om e-förslag. KLF Hid: 2016.4632
Kanslikontorets beslutsförslag 2016-06-16. KLF Hid: 2016.4631
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 277, 2016-08-29
Kommunstyrelsens protokoll § 225, 2016-09-12

Beslutet skickas till
Kansliet
Ekonomikontoret
Samhällsutvecklingskontoret
Maritha Meethz (S)
Jan Nyberg (MP)
Thomas Olofsson (L)
Anette Asplund (KD)

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift
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Kansliet
Henrik Berg

2017-04-10

1 (1)
Ärendenr
2017/568-1.1.1.5

Redovisning av handläggning av motioner
Ärendenr 2017/568-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av motioner.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning”.
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningen
upprättat bifogad förteckning över handläggningen av motioner. Föregående
redovisning lämnades i oktober 2016.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige godkänna upprättad
förteckning över handläggningen av motioner.

Beslutsunderlag


Redovisning av handläggning av motioner, KLF dokumentid 301975

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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1 (3)
Ärendenr

2017 Motioner
Avsändare/
sammanträde
Kristdemokraterna
Kf 2012-11-26 § 241
Sverigedemokrater
na KF 2015-04-27
§ 97

Vänsterpartiet
Kf 2015-04-27 § 98

Miljöpartiet de
gröna
Kf 2015-06-15 § 156

Sverigedemokraterna
Kf 2015-09-28
§ 209

Miljöpartiet
Kf 2015-10-26 § 228

Vänsterpartiet
KF 2015-10-26 § 227

Landsbygdspartiet
Oberoende
KF 2015-11-23 § 250

Miljöpartiet
KF 2015-11-23 § 251

Ärendemening/
diarienummer
Om Luleå
kommuns tomtkö
2012.688-008
Om vårdhundar
inom den
kommunala
äldreomsorgen
2015/511-008
Om vinterunderhåll av skol- och
förskolegårdar
2015.538-008
Om
hållbarhetsmål
mm för
kommunens
upphandling
2015.764-008
Om
handlingsplan
mot politiskt
motiverat våld,
hot och
diskriminering
2015/1225-008
Om MU-avtal vid
anlitande av
konstnärer
2015/1255-008
Om att minska
storlek på
fritidshemmens
barngrupper
2015/1388-008
Om en grundlig
översyn av
kommunadm. om
möjlighet till
utlokalisering
finns
2015/1457-008
Om enhetlig
utformning av
cykelbanor
2015/1544-008

Remissinstans

Anmärkning

Beslut KF

Stadsbyggnadskontoret
(Stadsbyggnadsförv.)

2016-09-26
§ 195

Socialnämnden

2016-01-25
§ 10

Stadsbyggnadsnämnden

2016-10-24
§ 219

Ekonomikontoret/inköp

2017-04-24

Samhällsutvecklingskontoret

2016-04-04
§ 60

Kulturnämnden
2016-10-19 § 84

2016-12-19
§ 270

Barn- och
utbildningsnämnden

2016-06-20
§ 160

Stadsbyggnadsnämnden

2016-06-20
§ 158

Stadsbyggnadsnämnden

2016-05-23
§ 126
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Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2017-04-07

Miljöpartiet
KF 2015-11-23 § 252

Kristdemokraterna
KF 2015-12-14 § 291

Miljöpartiet
Kf 2016-01-25 § 13

Liberalerna
Kf 2016-04-25 § 121

Liberalerna
Kf 2016-04-25 §122

Nya moderaterna
Kf 2016-05-23 §143

Miljöpartiet
Kf 2016-06-20 §172
Kristdemokraterna
Kf 2016-06-20 §173

Vänsterpartiet
KF 2016-08-29 § 191

Nya moderaterna
KF 2016-09-26 § 205

Vänsterpartiet
KF 2016-10-24 § 237

Landsbygdspartiet
oberoende
KF 2016-12-19 § 287

2 (3)
Ärendenr

Om stöd för
rumsuthyrning i
ägd bostad
2015/1545-008
Om att införa
”Nuddisar” i alla
Luleå kommuns
förskolor
2015/1698-008
Om förbättring av
enprocentsregeln
för konstnärlig
utsmyckning
2016/52-1.1.1.5
Om att ta tillvara
på nyanländas
kompetens
2016/579-1.1.1.5
Om studentmedarbetare till Luleå
kommun
2016/581-1.1.1.5
Om införande av
ett obligatoriskt
skolval
2016/660-1.1.1.5
Om storskalig
termometer
2016/747-1.1.1.5

Samhällsutvecklingskontoret

2016-05-23
§ 132

Barn- och
utbildningsnämnden

2016-06-20
§ 159

Stadsbyggnadsförvaltningen
Kulturförvaltningen
Samhällutvecklingskontoret
Barn- och
utbildningsnämnden
Arbetsmarknadsförv.

2016-09-26
§ 194

Barn- och
utbildningsnämnden
Arbetsmarknadsförv.
Personalkontoret
Barn- och
utbildningsnämnden

2017-01-30
§7

Tillväxtkontoret

Svarstid till
2016-11-18
enl. TVK

Om kommunens
indelning i
valkretsar vid
valet 2018
2016/901-1.1.1.5
Om att inräkna
avgift för köplats i
den kommunala
bostadskön i
försörjningsstödsnormen
2016/1075-1.1.1.5
Om att införa
serviceassistenter
inom offentlig
verksamhet
2016/1102-1.1.1.5
Om att
kommunen
upphör med
användning av
mikroplaster
Om skrotbilsPremie
2016/1496-1.1.1.5

Kommunledningsförvaltningen

2017-01-30
§6

2016-11-21
§ 247

2016-12-19
§ 271

Socialnämnden

Påminnelse
Skickad 2017-04-07

Socialnämnden
Barn- och utb.nämnd
PKT
AMF

Behandlas i
Socialnämnden
2017-04-27

MBN i samråd med
inköp, FRI och BUN

MBN
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Svarstid till
2017-01-17

Svarstid till
2017-03-14

LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING - MOTIONER

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2017-04-07

Vänsterpartiet
KF 2016-12-19 § 288

Miljöpartiet de
Gröna
KF 2017-02-27 § 30
Kristdemokraterna
Kf 2017-02-27 § 37

Om att Luleå
kommun går med
i nätverket
ECCAR
2016/1629-1.1.1.5
Om erbjudande
av förmånscykel
2017/222-1.1.1.5
Om lika villkor
vid användade av
fordon i tjänsten
2017/271-1.1.1.5

Samhällsutvecklingskontoret
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3 (3)
Ärendenr

Svarstid till
2017-02-28

LULEÅ KOMMUN

REDOVISNING

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Henrik Berg

2017-04-10

1 (1)
Ärendenr
2017/567-1.5.2.1

Redovisning av handläggning av medborgarförslag
Ärendenr 2017/567-1.5.2.1

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad förteckning över
handläggningen av medborgarförslag.

Sammanfattning av ärendet
I kommunallagen (5 kap 33 §) stadgas följande.
”En motion eller ett medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som
framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning”.
Med hänvisning till dessa bestämmelser har kommunledningsförvaltningen
upprättat bifogad förteckning över handläggningen av medborgarförslag.
Föregående redovisning lämnades i oktober 2016.
Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige godkänna upprättad
förteckning över handläggningen av medborgarförslag.

Beslutsunderlag


Redovisning av handläggningen av medborgarförslag, KLF dokumentid
301972

Henrik Berg
Kommunsekreterare
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2017-

Medborgarförslag – beslut av kommunstyrelse eller nämnd
Sammanträde

Ärendemening/diarienummer

Beslutande styrelse/nämnd

Notering

Kommunstyrelsen

Hos MBN

KF 2014-10-27 § 186

Medborgarförslag om att Lulebo sätter upp solpaneler på sina fastigheter
2014.762-008

KF 2015-02-23 § 39

Medborgarförslag om att föreningar som arbetar med
Kommunfullmäktige
humana insatser bör få kontorslokaler i ett t.ex. föreningarnas hus
2015.111-008

KF 2016-09-26 § 199

KF 2015-03-30 § 81

Medborgarförslag om att Luleå kommun i sina
inköps- och upphandlingsregler skriver in ett direkt
krav på att svenskt kollektivavtal skall ingå
2015.271-008

Kommunfullmäktige

KF 2017-02-27 § 25

KF 2015-04-27 § 103

Medborgarförslag om att Luleå kommun profilerar sig
som en social hälsokommun
2015.400-008

Socialnämnden
Kommunfullmäktige

KF 2017-01-30 § 4

KF 2015-05-25 § 139

Medborgarförslag om aktivitetshus för pensionärer
2015.604.008

Kommunstyrelsen

Hos FRI

KF 2015-10-26 § 230

Medborgarförslag om att Luleå kommun skall bygga en
större handikappanpassad toalett inne i stan
2015.1198-008

Kommunstyrelsen

Återremitterat till SBN
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KF 2015-10-26 § 231

Medborgarförslag om att göra Munkebergsgatan säkrare Stadsbyggnadsnämnden
för gående och cyklister
2015.1263-008

SBN 2016-09-29 § 176

KF 2015-11-23 § 257

Medborgarförslag om obligatoriskt kollektivavtal för
verksamhet inom Luleå kommun
2015.1408-008

Kommunstyrelsen

KS 2017-04-10 § 102

KF 2015-11-23 § 258

Medborgarförslag om att Luleå kommun följer MUavtalet
2015.1427-008

Kulturnämnden

KF 2015-11-23 § 258

KF 2016-01-25 § 14

Medborgarförslag om att bussförbindelse mellan
Mjölkudden och Sunderby sjukhus
2015.1606-008

Kommunfullmäktige

KF 2016-09-26 § 197

KF 2016-01-25 § 16

Medborgarförslag om förbud mot vilda och stora
cirkusdjur på kommunens mark
2015.1641-008

Kommunstyrelsen

KS 2016-12-05 § 276

KF 2016-01-25 § 20

Medborgarförslag om bro över Skurholmsfjärden
2015.1646-008

Kommunfullmäktige

KF 2016-09-26 § 198

KF 2016-01-25 § 15

Medborgarförslag om bussförbindelse mellan
Mjölkudden och Sunderby sjukhus
2015.1650-008

Kommunfullmäktige

KF 2016-09-26 § 196

KF 2016-01-25 § 19

Medborgarförslag om begränsning av biltrafik i
centrum till endast nyttotrafik och för boende
2016.68-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2016-10-24 § 220
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KF 2016-04-25 § 105

Medborgarförslag om varmvattenbassäng i Luleå Stad
2016/144-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KS 2016-10-10 § 231

KF 2016-02-29 § 49

Medborgarförslag om att wifi (gästinloggning) bör
införas på kommunens vård och omsorgsboenden
2016/225-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KS 2017-01-16 § 8

KF 2016-04-25 § 101

Medborgarförslag om avfart från E4 till Storhedsvägen
2016/264-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2016-11-23 § 217

KF 2016-04-25 § 107

Medborgarförslag om steglös hjälp för unga och
unga vuxna i övergångsfaser
2016/278-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

Hos SN

KF 2016-04-25 § 98

Medborgarförslag om höghus bakom badhuset i
centrala Luleå
2016/296-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2016-11-23 § 218

KF 2016-04-25 § 97

Medborgarförslag om en brygga utanför gröna
husen på Varvet
2016/360-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2016-09-29 § 178

KF 2016-04-25 § 108

Medborgarförslag om annan utsmyckning i rondellen
vid Kulturens hus mellan tjugondaknut och påsk
2016/364-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2016-12-15 § 631

KF 2016-04-25 § 110

Medborgarförslag om skatt för hundägare
2016/418-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2017-03-27 § 48

KF 2016-04-25 § 106

Medborgarförslag angående barns rättigheter
2016/422-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2017-04-24
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KF 2016-04-25 § 109

Medborgarförslag om ”pusshållplatser”
2016/478-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2016-10-27 § 201

KF 2016-04-25 § 102

Medborgarförslag om ishockeyturnering
2016/519-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KS 2016-12-05 § 277

KF 2016-05-23 § 147

Medborgarförslag om bredbandsutbyggnaden i byarna
2016/533-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2016-11-21 § 244

KF 2016-05-23 § 145

Medborgarförslag om veganskt kostalternativ i skolan
2016/540-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2016-11-18 § 128

KF 2016-05-23 § 149

Medborgarförslag om att införa checklista/handlingsplan till familjer i behov av stöd
2016/551-1.5.2.1

Socialnämnden

SN 2017-01-27 § 6

KF 2016-05-23 § 146

Medborgarförslag om att Luleå kommun ska ha miljöcertifiering som ett av miljömålen vid byggnation och
renovering av skolor och förskolor
2016/555-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2017-01-30 § 5

KF 2016-05-23 § 150

Medborgarförslag om att skjuta på sammanslagningen
av Svartöstadskolan och Örnässkolan
2016/585-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2016-11-18 § 129

KF 2016-05-23 § 151

Medborgarförslag om kvällstrafik Luleå – Bensbyvägen/Örarna – Råneå under fredag och lördag
2016/623-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KS 2016-11-07 § 262

KF 2016-05-23 § 152

Medborgarförslag om införande av ett cykelråd
2016/640-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2016-12-19 § 269

KF 2016-05-23 § 148

Medborgarförslag om översiktsplanen för kvarteret
Svanen på Gültzauudden
2016/654-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2016-12-19 § 268
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KF 2016-05-23 § 144

Medborgarförslag om extra resebidrag för skolor i
kommunens ytterområden samt småskoletillägget
2016/661-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

BUN 2016-12-15 § 149

KF 2016-06-20 § 174

Medborgarförslag om säkrare skolväg i Gammelstad,
Ektjärn – Stadsön
2016/704-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2016-09-29 § 177

KF 2016-06-20 § 175

Medborgarförslag om Lulsundets förskola
2016/710-1.5.2.1

Barn- och utbildningsnämnden

KF 2016-06-20 § 176

Medborgarförslag om att skapa en älgstig i Kyrkbyn
2016/715-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2016-08-29 § 183

Medborgarförslag om att minska snötransporter
2016/915-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2016-11-23 § 219

KF 2016-08-29 § 184

Medborgarförslag om Luleå kommuns inköp av
drivmedel
2016/916-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KS 2017-02-13 § 47

KF 2016-08-29 § 185

Medborgarförslag om att Luleå kommun väntar några
veckor med att klippa ner växtligheten tills det blommat
färdigt
2016/970-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2016-11-23 § 220

KF 2016-08-29 § 186

Medborgarförslag om att Luleå kommun använder sig
av getter, får, hästar och robotgräsklippare istället
för traditionella gräsklippare
2016/971-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2016-08-29 § 187

Medborgarförslag om system för hantering av hushållsavfall
2016/996-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

223

KF 2016-08-29 § 188

Medborgarförslag om tillfälliga parkeringsplatser på
Gültzauudden vid evenemang
2016/1016-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2016-10-27 § 200

KF 2016-08-29 § 189

Medborgarförslag om parkeringsförbud på Lävägen
2016/1021-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

SBN 2017-01-25 § 13

KF 2016-09-26 § 214

Medborgarförslag om att tillhandahålla trampbåtar
2016/1138-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KS 2017-02-13 § 45

KF 2016-10-24 § 234

Medborgarförslag om att nyttja återvinningen för att
hämta och köpa material och inventarier från förskolan
2016/1218-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2016-11-21 § 256

Medborgarförslag om feriearbete för skolungdomar
2016/1292-1.5.2.1

Kommunsstyrelsen

KF 2016-11-21 § 257

Medborgarförslag om utvecklingsplan för Porsön
2016/1313-1.5.2.1

Kommunsstyrelsen

KF 2016-11-21 § 258

Medborgarförslag om ny skjuthall på Arcus
2016/1395-1.5.2.1

Kommunsstyrelsen

KF 2016-11-21 § 259

Medborgarförslag angående registrering i bostadskö
2016/1397-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2016-11-21 § 260

Medborgarförslag om bättre service till boende i Råneå
2016/1407-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2016-11-21 § 261

Medborgarförslag om staty av Staffan Westerberg
2016/1448-1.5.2.1

Kommunstyrelsen
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KS 2017-02-13 § 44

KF 2016-12-19 § 289

Medborgarförslag om att koncentrera byggandet på
Repslagargatan med att bygga ett vackert höghus på
gamla helikopterplattan
2016/1590-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2017-01-30 § 15

Medborgarförslag om att inrätta omklädningsrum med
dusch på Ormbergets friluftsområde
2016/1680-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-01-30 § 13

Medborgarförslag om att skapa en beachvolleyanläggning i Luleå

Kommunstyrelsen

2017/32-1.5.2.1
KF 2017-01-30 § 14

Medborgarförslag om skridskobana på Mjölkudden
2017/33-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-02-27 § 38

Medborgarförslag om utveckling av Guldkant Gammelstadsviken
2017/124-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2017-02-27 § 39

Medborgarförslag om laddningsplatser för elcyklar
2017/126-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2017-02-27 § 31

Medborgarförslag om låsbara hundburar i centrala Luleå Stadsbyggnadsnämnden
2017/134-1.5.2.1

KF 2017-02-27 § 32

Medborgarförslag om vinterplogning av gator och vägar Stadsbyggnadsnämnden
2017/147-1.5.2.1

KF 2017-02-27 § 33

Medborgarförslag om isrinken nedanför Tunaskolan
2017/165-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-02-27 § 34

Medborgarförslag om slyröjning på Lövskatan
2017/204-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden
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KF 2017-02-27 § 35

Medborgarförslag om alternativ utredning om
vatten och avlopp till sörbyarna
2017/209-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2017-02-27 § 36

Medborgarförslag om en linbana på Avanskolans
skolgård
2017/214-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2017-03-27 § 62

Medborgarförslag om en hiss på blackis i Svartöstan
2017/314-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2017-03-27 § 61

Medborgarförslag om busstrafik till norra Gäddvik
2017/343-1.5.2.1

Kommunstyrelsen

KF 2017-03-27 § 57

Medborgarförslag om att uppmärksamma bron över
Stadsbyggnadsnämnden
Holmsundet gamla Riksväg 13 från Luleå till Haparanda
2017/386-1.5.2.1

KF 2017-03-27 § 58

Medborgarförslag om hundpark i Svartöstaden
2017/397-1.5.2.1

Stadsbyggnadsnämnden

KF 2017-03-27 § 58

Medborgarförslag om att utveckla en plan för hur man
Använder raketer under nyårsfirande
2017/408-1.5.2.1

Kommunfullmäktige

KF 2017-03-27 § 59

Medborgarförslg om isbana till Björsbyfjärden
2017/409-1.5.2.1

Fritidsnämnden
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BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2017-04-26

1 (1)
Ärendenr
2017/228-1.1.2.3

Tillfällig ersättare för insynsplats (SD) i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Ärendenr 2017/228-1.1.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Ilkka Isaksson som tillfällig ersättare på
Sverigedemokraternas insynsplats i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ilkka
Isaksson ersätter Carita Elfving under hennes sjukfrånvaro.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Carita Elfving (SD) har lämnat insynsplatsen i kommunstyrelsens
arbetsutskott vakant under sin sjukfrånvaro.
Sverigedemokraterna har nominerat Ilkka Isaksson som ersättare under Carita
Elfvings frånvaro.
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 9 ersättare. Den eller de partier
som finns representerade i kommunfullmäktige har rätt till en insynsplats i
utskotten.

Beslutsunderlag



Avsägelse Carita Elfving (SD), KLF Hid 2017.811
Nominering insynsplats kommunstyrelsens arbetsutskott,
Sverigedemokraterna KLF Hid 2017.2156

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna, Carita Elfving, Ilkka Isaksson, kansliet
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Gunilla Lundin

2017-04-26

1 (1)
Ärendenr
2017/229-1.1.2.3

Tillfällig ersättare på Sverigedemokraternas insynsplats i
budgetbredningen
Ärendenr 2017/229-1.1.2.3

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Andreas Sandberg som tillfällig ersättare på
Sverigedemokraternas insynsplats i budgetberedningen. Sandberg ersätter
Carita Elfving under hennes sjukfrånvaro.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet
Carita Elfving (SD) har lämnat insynsplatsen i budgetberedningen vakant
under sin sjukfrånvaro.
Sverigedemokraterna har nominerat Andreas Sandberg som ersättare under
Carita Elfvings frånvaro.
Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare i utskotten.
Budgetberedningen består av 8 ledamöter, 4 ersättare och 3 insynsplatser. Den
eller de partier som finns representerade i kommunfullmäktige har rätt till en
insynsplats i utskottet.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om tillfällig insynsplats i
budgetberedningen för Norrbottens sjukvårdsparti, 2009-04-14 KS § 110.

Beslutsunderlag




Avsägelse Carita Elfving (SD), KLF Hid 2017.812
Nominering insynsplats bugetberedningen, Sverigedemokraterna KLF
Hid 2017.2157
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2009-04-14 § 110 Tillfällig insynsplats
i budgetutskottet, KLF DokId 2017.323104

Gunilla Lundin
kanslichef

Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna, Carita Elfving, Andreas Sandberg, kansliet
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