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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-06-08

Information om förvaltningarnas analys av
medarbetarenkäten
Ärendenr 2016/816-2.3.1.6

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

Sammanfattning av ärendet
Personalkontoret informerar om förvaltningarnas analys av
medarbetarenkäten.
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1 (1)
Ärendenr
2016/816-2.3.1.6

LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-06-08

1 (1)
Ärendenr
2016/815-1.2.3.7

Information om myndigheten för delaktighets
kommunuppföljning
Ärendenr 2016/815-1.2.3.7

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

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingskontoret informerar om myndigheten för delaktighets
årliga kommunuppföljning.
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LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-06-08

1 (1)
Ärendenr
2016/817-2.10.0.3

Information om översynen av stödprocesser och kundtjänst
Ärendenr 2016/817-2.10.0.3

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

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningsförvaltningen ger en lägesrapport gällande översynen av
stödprocesser och kundtjänst.
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LULEÅ KOMMUN

INFORMATION

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-01-13

Information från arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenr 2016/58-3.5.3.1

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

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen informerar om pågående arbete på
förvaltningen.
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1 (1)
Ärendenr
2016/58-3.5.3.1

LULEÅ KOMMUN

FÖRTECKNING

Kommunledningsförvaltningen

Kurser och konferenser anmälda 20 juni 2016
Ärendenr 2015/1682-00

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

Beskrivning av ärendet
Följande kurser och konferenser redovisas:
Avsändare

Ämne

Region Kronoberg
2016-05-25

Handlingsid: 2016.3557
Det ensamkommande barnet - vem bär ansvaret?
Utbildningsdag med Eva von Scheele, SKL

Tillväxtberedningen i
Norrbotten
2016-06-02

Handlingsid: 2016.3759
Inbjudan Norrbottenskonferensen 19 augusti

Stiftelsen Tryggare
Sverige
2016-06-07

Handlingsid: 2016.3783
Inbjudan till brottsförebyggande nätverksträff den
29-30 september 2016

Myndigheten för
familjerätt och
föräldraskapsstöd
2016-06-07

Handlingsid: 2016.3820
Inbjudan till MFoF:s seminarium på Barnrättstorget,
Almedalen, den 5 resp 7 juli
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2016-06-10

1 (2)
Ärendenr
2016/787-3.10.0.3

Avsiktsförklaring med Migrationsverket
Ärendenr 2016/787-3.10.0.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bifogad avsiktsförklaring om
mottagande av asylsökande i Luleå kommun samt att låta kommunstyrelsens
ordförande underteckna handlingen.

Sammanfattning av ärendet
Som en följd av det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015
har Migrationsverket tillsammans med flera av landets kommuner utvecklat
ett nytt sätt att samarbeta. Målsättningen är att samarbetet ska leda både till en
bättre integrationsprocess samt till att minska antalet tillfälliga boenden som
Migrationsverket idag upphandlar till ofta mycket hög kostnad. För de
medverkande kommunerna kan takten i bostadsbyggandet öka då
Migrationsverket går in och bidrar i byggandet och även ställer upp som
garant för att säkra hyresintäkter. För många kommuner är också ambitionen
att samarbetet ska medverka till att när de asylsökande väl fått uppehållstillstånd har de blivit så etablerade på orten att de väljer att bo kvar.
I Luleå kommuns avsiktsförklaring med Migrationsverket preciseras utöver
bostadsfrågan även Arbetsförmedlingens, Migrationsverkets, Länsstyrelsens
och Luleå kommuns roller och ansvar när det gäller övriga insatser som ges
för att varje nyanländ på så kort tid som möjligt ska finna sig till rätta och hitta
sin plats i samhället.

Beskrivning av ärendet
Avsiktsförklaringen syftar till att förbättra mottagandet av nyanlända
personer med permanent uppehållstillstånd, men också till att attrahera dem
att välja Luleå som plats för sin varaktiga bosättning. Genom en nära
samverkan mellan Luleå kommun, Migrationsverket, Länsstyrelsen och
Arbetsförmedlingen är ambitionen att minska tiden det tar för en nyanländ att
etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden.
Utgångspunkten i avsiktsförklaringen är att Migrationsverket och Luleå
kommun tillsammans ska skapa boenden för asylsökande som väntar på
beslut på sin asylansökan. Samhällsutvecklingskontoret anser att Luleå
kommuns ingångsvärden i de fortsatta förhandlingarna med Migrationsverket
bör vara att samverkan ska leda till att asylbostäder som motsvarar
bostadsbehovet för ett års mottagande av personer med permanent
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2016-06-10

2 (2)
Ärendenr
2016/787-3.10.0.3

uppehållstillstånd upprättas. Kontoret anser att barnfamiljer ska prioriteras
och trångboddhet undvikas, där utgångspunkten är att fyra personer från
samma familj, eller med familjära band, kan bo i en lägenhet. Bostäderna ska
etableras i närhet till samhällsservice och kollektivtrafik. De får inte
konkurrera med utrymmet för marknaden att bygga bostäder eller för
kommunens bostadsförsörjningsansvar riktad till särskilda grupper, eller för
bosättningsuppdraget kopplat till permanent uppehållstillstånd.
Vidare bör upplägget mellan Migrationsverket och Luleå kommun innebära
att Migrationsverket under sex år hyr, eller står som garant, för 60-100
bostäder som produceras inom avtalet. Det ska även vara möjligt att förhandla
fram en lösning så att Migrationsverket är med och finansierar själva
byggandet. När avtalstiden löper ut ska bostäderna lämnas över till den
ordinarie bostadsmarknaden. Luleå kommuns behov av byggande är i
huvudsak vanliga bostäder, men för att under kontraktstiden med
Migrationsverket använda dessa som asylboenden kommer de att behöva
utformas som gemensamhetsboenden. Merkostnaden för detta tas av
Migrationsverket.

Beslutsunderlag


Avsiktsförklaring med Migrationsverket

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Migrationsverket
Arbetsförmedlingen
Länsstyrelsen
Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
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Ärendenr

Luleå Kommun

Handlingstyp

Avsiktsförklaring

Datum 10 juni 2016

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
asylsökande och nyanlända i Luleå kommun
1. Parter

Migrationsverket
Adress: Migrationsverket, 601 70 Norrköping
Organisationsnummer: 202100-2163
Arbetsförmedlingen
Adress: Box 923, 971 28 Luleå
Organisationsnummer: 202100-2114
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Adress: 971 86 Luleå
Organisationsnummer: 202100-2478
Luleå kommun
Adress: 971 85 Luleå
Organisationsnummer: 21 20 00-2742
2. Bakgrund

Under maj månad 2016 har Luleå kommun och Migrationsverket inlett en dialog
om att tillsammans skapa boenden för asylsökande. Dialogen har också gällt
kommuns önskemål och närsamhällets förutsättningar för att förbättra
mottagandet av nyanlända personer med uppehållstillstånd och bli en mera
attraktiv plats för varaktig bosättning.
Luleå kommun är beredd att förstärka mottagandet av asylsökande och nyanlända
i kommunen. Kommunen avser att utarbeta en strategi för ett förstärkt
flyktingmottagande. Utgångspunkten är denna avsiktsförklaring.
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Sida 2 av 3
3. Syfte

Avsiktsförklaringen syftar till att tydliggöra inblandade parters ansvar och på vilket
sätt som parterna kan bidra till att fler personer som fått uppehållstillstånd
varaktigt bosätter sig i Luleå kommun.
4. Parternas ansvar

Migrationsverket
Migrationsverket prövar asylansökningar, har ansvar för att tillhandahålla kost och
logi för asylsökande som behöver det, lämnar ekonomiska ersättningar till
asylsökande, ansvarar för förvarsverksamhet, bistår vid återvändande till
hemlandet och att bosätta de som inte har rätt till etableringsplan.
Migrationsverket beslutar även om transfereringar av statliga ersättningar till
kommuner och landsting

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för etableringen på
arbetsmarknaden för nyanlända invandrare som har beviljats uppehållstillstånd. I
arbetet ska Arbetsförmedlingen vara stödjande och pådrivande i förhållande till
andra parter. Det innebär bland annat att Arbetsförmedlingen kommer att vara
sammankallande och ta initiativ till att en lokal överenskommelse upprättas. Den
lokala överenskommelsen ska tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och
rutiner mellan Arbetsförmedlingen och Luleå kommun samt andra myndigheter
och organisationer som Försäkringskassan, Migrationsverket och hur samverkan
kan ske med idéburna organisationer.

Länsstyrelsen beslutar – utifrån av regeringen fastställt länstal - om hur många
platser kommunen ska ställa till förfogande för anvisning av nyanlända med
uppehållstillstånd. På motsvarande sätt lägger länsstyrelsen även fast
omfattningen av antalet asylsökande ensamkommande barn som ska anvisas till
kommunen. Till Länsstyrelsens uppdrag hör även verka för att öka regional
samverkan mellan kommuner, myndigheter, organisationer och företag som
anordnar aktiviteter för nyanlända. Länsstyrelsen förfogar också över ekonomiska
utvecklingsmedel som kommuner kan söka för att främja god beredskap och
kapacitet i mottagandet.

Luleå Kommun har flera viktiga uppgifter. Under asyltiden ansvar kommunen
bl.a. för asylsökande barns skolgång. Efter upphållstillstånd ska kommunen bistå
med praktisk hjälp vid bosättningen, tillhandhålla undervisning i svenska(SFI)
samt ge möjlighet till samhällsorientering.
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Sida 3 av 3
5. Giltighetstid och uppföljning

Denna avsiktsförklaring gäller till och med utgången av 2021. Mottagandet följs
årligen upp av den gemensamma planeringsgruppen och rapporteras i respektive
huvudmans verksamhetssystem.
Parterna ser det som önskvärt och föreslår att en utvärdering av etableringen görs.
Form och innehåll kommer att tas fram i dialog efter det att formella beslut fattas
för att etablera asylboende i Luleå kommun.

Luleå, den
Denna avsiktsförklaring har upprättats i fyra exemplar av vilka parterna tagit var
sitt.

Länsstyrelsen logga

__________________________________________
Migrationsverket

__________________________________________
Arbetsförmedlingen

__________________________________________
Luleå kommun

__________________________________________
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2016-06-03

1 (2)
Ärendenr
2016/802-1.3.1.4

Förtydligat ansvar för Luleå kommuns bosättningsuppdrag
Ärendenr 2016/802-802-1.3.1.4

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Lulebo AB fram till 1 juli 2017 ska ta ett
delansvar för kommunens bosättningsuppdrag för personer som beviljats
permanent uppehållstillstånd genom att upplåta de bostäder som behövs upp
till 25 % av bolagets lägenhetsomsättning.

Sammanfattning av ärendet
Som en följd av det stora antalet asylsökande som kom till Sverige under 2015
befinner sig många människor nu i en asylprocess och väntar att få besked om
uppehållstillstånd. Så trots att antalet asylsökande som nu kommer till
Sverige har minskat avsevärt sedan gränserna stängdes pekar prognoserna på
att behovet av nya bostäder kommer att öka under kommande år. I och med
den förändrades lagstiftningen rörande kommunplacering av nyanlända som
har beviljats uppehållstillstånd har kommunerna fått ett tydligt ansvar att
med kort varsel ta emot och ordna bostad till de nyanlända personer som
anvisas till kommunen.
Luleå kommun kommer att arbeta med flera olika metoder för att få fram
tillräckligt antal bostäder, men givet är att Lulebo AB som ett helägt
kommunalt bolag, har ett stort ansvar att fylla. Beslutet om förtydligande av
delansvar innebär att Lulebo AB ska lösa 80 % av bosättningsuppdraget, men
dock inte mer än 25 % av den omsättning av lägenheter som sker i bolaget.
Då kommunens bosättningsuppdrag beräknas att växa under 2017 och 2018 i
takt med att allt fler asylsökandes ärenden avgörs kan fullmäktiges uppdrag
till Lulebo AB komma att justeras varje år.
Dialog har skett med Lulebo AB om ett delansvar för kommunens
bosättningsuppdrag.

Beskrivning av ärendet
Luleå kommuns ägardirektiv till Lulebo AB för 2016 anger att huvudinriktningen för bolagets verksamhet ska bygga på långsiktig ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet. Bolaget ska inom ramen för de ekonomiska
avkastningskraven skapa ett brett utbud av bostäder som tillgodoser
kommunens bostadssociala ambitioner, underlättar integrationsarbetet och
skapar boendeformer för olika sociala grupper och åldersgrupper i samhället.
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anna Lindh Wikblad

2016-06-03

2 (2)
Ärendenr
2016/802-1.3.1.4

Som ett led i detta faller ett stort ansvar på bolaget när det gäller kommunens
förmåga att efterleva den förändrade lagstiftningen rörande kommunplacering av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. Lagändringen
innebär att senast inom två månader från Migrationsverkets beslut om
anvisning ska respektive kommun ta emot och ordna bostad till den
nyanlända personen.
Samhällsutvecklingskontoret rekommenderar att Lulebo AB ska lösa 80 % av
bosättningsuppdraget. Dock ska omfattningen begränsas till att gälla 25 % av
den omsättning av lägenheter som sker i bolaget. Resterande del av
bosättningsuppdraget ska lösas av Stadsbyggnadsförvaltningen genom
samarbete med privata fastighetsägare, till exempel via blockförhyrning, samt
genom att använda lämpliga fastigheter i egen regi.
Utgångspunkten i förslaget är att genom att placera nyanlända i Lulebos
bestånd, samt att via Stadsbyggnadsförvaltningen arbeta med blockinhyrning
av lägenhetsbestånd i privata aktörers nyproduktion, så sker ett aktivt arbete
att undvika segregation.
Då asylprocessen för närvarande lång beräknas kommunens bosättningsuppdrag att växa under 2017 och 2018 i takt med att allt fler asylsökandes
ärenden avgörs. Fullmäktiges uppdrag till Lulebo AB kan därför komma att
justeras varje år.

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Lulebo AB
Stadsbyggnadsförvaltningen
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Kansliet
Sofia Riström

2016-06-14

1 (1)
Ärendenr
2015/564-008

Kommunledningsförvaltningens yttrande gällande
medborgarförslag om att göra Luleå till en fristad
Ärendenr 2015/564-008

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget med
kulturnämndens yttrande som motivering.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats in 2015-04-29 som handlar om att göra
Luleå till en fristad förföljda och hotade konstnärer.
Kommunfullmäktige har 2015-05-25 § 132 beslutat att medborgarförslaget får
ställas samt överlämna det till kulturnämnden för beredning.
Kulturnämnden har 2016-02-25 § 21 beslutat att uppdra åt kulturchefen
påbörja arbetet med att göra Luleå kommun till en fristad och att tillsammans
med ICORN starta dialogen gällande valet av fristadskonstnär.
Kulturnämnden fattar därefter beslut att ge en förföljd konstnär möjlighet att
utöva sitt yrke i en trygg miljö och erbjuda goda levnads- som arbetsvillkor.
Med kulturnämndens beslut som grund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Beslutsunderlag




Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-05-25
Kulturnämndens beslut 2016-02-25 § 21

Beslutet skickas till
Förslagsställaren, kulturnämnden.
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LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2016-02-25

§ 21
Medborgarförslag om att göra Luleå till en fristad
Ärendenr 2015/175-008

Kulturnämnden beslut
Kulturnämnden beslutar
1. uppdra åt kulturchefen påbörja arbetet med att göra Luleå kommun
till en fristad,
2. tillsammans med ICORN starta dialogen gällande valet av
fristadskonstnär och
3. kulturnämnden fattar därefter beslut att ge en förföljd konstnär
möjlighet att utöva sitt yrke i en trygg miljö och erbjuda goda levnadssom arbetsvillkor.

Sammanfattning av ärendet
Peo Rask har lämnat in ett medborgarförslag om att göra Luleå kommun till
en fristad för förföljda eller hotade konstnärer. Kommunfullmäktige
behandlade samma medborgarförslag i december 2014 och beslutade att avslå
medborgarförslaget, men att kommunen är positiv till att pröva frågan på nytt
när de rättsliga prövningarna är klara och de ekonomiska förutsättningarna
föreligger.
Peo Rask hänvisar nu till kammarrätten i Sundsvall, som i mars 2015 fastslagit
att medlemskap i ICORN (International Cities of Refuge Network) - en
förutsättning för att bli fristadskommun - inte ska betraktas som
utrikespolitik, varför det är möjligt för kommuner att bli fristäder om de vill
det.
Kommunfullmäktige har avsatt 400 tkr för att göra Luleå kommun till fristad.
Ytterligare ett medborgarförslag har inkommit med samma förslag
om att göra Luleå till en fristad. Detta beslut bör därmed ses som
svar även på det medborgarförslaget.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

1. uppdra åt kulturchefen påbörja arbetet med att göra Luleå kommun
till en fristad,
2. tillsammans med ICORN starta dialogen gällande valet av
fristadskonstnär och

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott
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Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2016-02-25

3. kulturnämnden fattar därefter beslut att ge en förföljd konstnär
möjlighet att utöva sitt yrke i en trygg miljö och erbjuda goda levnadssom arbetsvillkor.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår 2016-02-11 att kulturnämnden bifaller
kulturförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Det finns i dag ett femtontal fristäder i Sverige. För att kunna bli en fristad
behöver Luleå kommun ansluta sig till organisationen ICORN och deras
medföljande program. Fristadsprogrammet administreras av ICORN med
stöd av Statens Kulturråd och Migrationsverket. I Sverige är det Svenska PEN
som i samråd med ICORN väljer ut vilka författare som ska erbjudas fristad.
Fristadsprogrammet syftar till att värna yttrandefriheten och försvara det fria
ordet genom att ge en förföljd konstnär möjlighet att utöva sitt yrke i en trygg
miljö, som erbjuder såväl goda levnads- som arbetsvillkor. I Sverige
får konstnären en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta arbeta
med sitt yrke i trygghet. Luleå kommun som bjuder in, lovar att stå för
försörjningen och bostaden under de två åren. Till gruppen konstnärer räknas
journalister, musiker, filmare, dramatiker och andra professionella skribenter
och konstnärer som förföljs eller hotas på grund av sitt arbete och därför
behöver en fristad.
Kommunfullmäktige har avsatt 400 tkr för att göra Luleå kommun till en
fristad. Dessa medel ska täcka kostnaden för stipendium, boende,
medlemskap i ICORN, fristadskoordinator och övrigt. Om fristadskonstnären
kommer med övriga familjemedlemmar ökas kostnaden med 70 000-100 000
kr/familjemedlem. En utmaning i arbetet blir att hitta en lämplig bostad för
fristadskonstnären då bostadssituationen i Luleå är en aning ansträngd just
nu.
Luleå kommun kommer i huvudsak ha det ekonomiska och praktiska
ansvaret för sin kommande gäst och som stöd i det arbetet har Kulturrådet
tagit fram en handbok i att vara en fristad.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att
kulturnämnden bifaller förslaget.

Beslutsunderlag



Medborgarförslag från Peo Rask
Kommunfullmäktiges protokoll § 251, 2014-12-15

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

17

Kommunledningsförvaltningen

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

2016-02-25



Arbetsutskottets förslag 2016-02-11 § 17

Beslutet skickas till
Förslagsställare Peo Rask
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

18

Kommunledningsförvaltningen
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Ärendenr
2015/1280-2.5.0.3

Ekonomikontorets förslag om finansiering av projektet
gemensam organisation inom upphandling och inköp i
fyrkanten
Ärendenr 2015/1280-2.5.0.3

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 197 tkr till
projektet Samordnade inköp i fyrkanten
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchefsgruppen i fyrkanten (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn)
initierade under 2015 en förstudie om fördjupad samverkan inom
upphandling och inköp. Förstudien har utförts genom ett samarbete mellan
upphandlings- och inköpsverksamheterna i de ingående kommunerna, där
Luleås inköpschef varit uppdragsledare.
Förstudien redovisades för uppdragsgivaren i april 2016.
Kommunchefsgruppen och kommunalråden i fyrkanten har den 25 maj
beslutat att gå vidare med ett projekt. Syftet med projektet är att föreslå hur
samordnade inköp inom fyrkanten bör organiseras och bedrivas, för att
kommunernas verksamheter och bolag ska kunna erhålla varor, tjänster och
entreprenader med högt ställda sociala, etiska och miljökrav med hög
affärsmässighet.
Projektet finansieras gemensamt av de ingående kommunerna och kostnaden
om 400 tkr fördelas per invånarantal. Luleås del uppgår till 197 tkr och
ekonomikontoret föreslår att medel anslås från strategiska utvecklingsinsatser.

Beskrivning av ärendet
De fyra kommunerna omsätter varor, tjänster och entreprenader för totalt
3 800 mkr per år (2015). Upphandlingar utförs av respektive kommun eller
gemensamt i olika konstellationer såsom e-nämnden, kommunförbundet eller
samverkan mellan olika kommuner.
Projektet bygger på ett förslag om en gemensam organisation för samordnade
inköp, där kommunerna i fyrkanten bildar en gemensam organisation med
syfte att verksamheter och bolag ska kunna erhålla varor, tjänster och
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entreprenader med högt ställda sociala, etiska och miljökrav med hög
affärsmässighet och kostnadseffektivitet genom samordnade inköp.
Syftet med projektet är att föreslå hur samordnade inköp inom fyrkanten bör
organiseras och bedrivas, för att kommunernas verksamheter och bolag ska
kunna erhålla varor, tjänster och entreprenader med högt ställda sociala,
etiska och miljökrav med hög affärsmässighet.
Projektet ska resultera i en skriftlig rapport med följande innehåll:
 förslag på en gemensam inköpsorganisation i fyrkanten med förslag på
finansiering, organisationsform, organisationsstruktur, uppdrag och
arbetssätt.


förslag till effektmål som innehåller förväntade besparingar,
kompetensförsörjning, kvalitet, sociala hänsyn, minskad
klimatpåverkan, regional tillväxt och innovationsvänliga
upphandlingar.



förslag till införandeprocess – inklusive tidplan – för att gå från nuläge
till en gemensam organisation för samordnade inköp.



förslag på uppföljning och utvärdering av den gemensamma
organisationen.

Beslutsunderlag



Slutrapport: Förstudie fördjupad samverkan inom upphandling och
inköp i fyrkanten.
Projektdirektiv: Samordnade inköp i fyrkanten.

Emma Breheim
Inköpschef

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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Projektdirektiv

Samordnade inköp i fyrkanten

1

Bakgrund
Kommunchefsgruppen i fyrkanten (Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn)
initierade under 2015 en förstudie om fördjupad samverkan inom
upphandling och inköp. Förstudien har utförts genom ett samarbete mellan
upphandlings- och inköpsverksamheterna i de ingående kommunerna.
Förstudien redovisades för uppdragsgivaren i april 2016 och arbetsgruppen
fick då i uppdrag att presentera ett förslag till projektdirektiv för en djupare
analys av en gemensam organisation för samordnade inköp inom fyrkanten.

1.1

Nuläge
De fyra kommunerna omsätter varor, tjänster och entreprenader för totalt
3800 mkr per år (2015). Upphandlingar utförs av respektive kommun eller
gemensamt i olika konstellationer såsom e-nämnden, kommunförbundet
eller samverkan mellan olika kommuner.
Ca 22,5 årsarbetare arbetar med upphandling och inköp i fyrkanten (exkl.
bolagen) och det finns svårigheter i att rekrytera personal. Det finns få
personer på marknaden med tillräcklig kompetens och erfarenhet, samtidigt
som behovet av personal ökar hos de offentliga organisationerna i länet och
nationellt.

1.2

Förslag om en gemensam organisation för samordnade inköp
Kommunerna i fyrkanten bildar en gemensam organisation med syfte att
verksamheter och bolag ska kunna erhålla varor, tjänster och entreprenader
med högt ställda sociala, etiska och miljökrav med hög affärsmässighet och
kostnadseffektivitet genom samordnade inköp.
Uppdraget för den gemensamma organisationen är att arbeta med hela
inköpsprocessen, d.v.s. upphandling, E-handel, samordnad varudistribution
och uppföljning.
Den gemensamma organisationen har, med föreslagen finansiering,
möjlighet att växa för att möta uppdragets krav på specialistkompetenser. På
sikt bör organisationen ha 30-35 anställda med olika spetskompetenser
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såsom upphandlare, hållbarhetsstrateger, logistiker, jurist, systemförvaltare
och controllers.
Den gemensamma organisationen bildar en inköpscentral där även övriga
kommuner i Norrbotten kan välja att avropa från avtalen.

2

Syfte, avgränsning, omfattning
Syftet med projektet är att föreslå hur samordnade inköp inom fyrkanten bör
organiseras och bedrivas, för att kommunernas verksamheter och bolag ska
kunna erhålla varor, tjänster och entreprenader med högt ställda sociala,
etiska och miljökrav med hög affärsmässighet.
Samordnade inköp ska leda och bidra till:
 Långsiktig affärsmässighet med fokus på hållbara inköp
 Kostnadseffektivitet med ökad kvalitet
 Ökad inköpsmognad inom de ingående kommunerna
 Entreprenader, varor och tjänster med högt ställda sociala, etiska,
energi och klimatkrav.
 Regional tillväxt via ökad försäljning till offentlig sektor av de
regionala företagen.
 Förbättrat företagsklimat inom området upphandling och konkurrens
 Aktiv medverkan till att nya lösningar utvecklas och sprids via
innovationsvänliga upphandlingar.
Projektet bör besvara följande frågeställningar:
 Djupare analys av inköpscentral som samverkansform
 Förslag på finansiering
 Förslag på organisationsstruktur
 Förslag på uppdrag och arbetssätt
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Resultat
Projektet ska resultera i en skriftlig rapport med följande innehåll:
 förslag på en gemensam inköpsorganisation i fyrkanten med förslag
på finansiering, organisationsform, organisationsstruktur, uppdrag
och arbetssätt.
 förslag till effektmål som innehåller förväntade besparingar,
kompetensförsörjning, kvalitet, sociala hänsyn, minskad
klimatpåverkan, regional tillväxt och innovationsvänliga
upphandlingar.
 förslag till införandeprocess – inklusive tidplan – för att gå från
nuläge till en gemensam organisation för samordnade inköp.
 förslag på uppföljning och utvärdering av den gemensamma
organisationen.

4
4.1

Projektorganisation
Uppdragsgivare
Kommunalråd i fyrkanten.

4.2

Styrgrupp
Kommuncheferna i fyrkanten.

4.3

Uppdragsansvarig
Emma Breheim, Inköpschef, Luleå kommun

4.4

Arbetsgrupp
Theresa Hägglund, Upphandlingschef, Bodens kommun
Östen Granberg, Inköpschef, Piteå kommun
Benita Jonsson, Upphandlare, Älvsbyns kommun

4.5

Referensgrupp



4.6

Ekonomichefer i fyrkanten
Tjänstepersoner inom inköp och upphandling i de fyra kommunerna
exempelvis upphandlare och inköpssamordnare.

Intressenter



VD i kommunala bolag
Förvaltningschefer
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Finansiering
Projektet finansieras med 400 000 kr fördelat enligt följande1:
Bodens kommun
Luleå kommun
Piteå kommun
Älvsbyns kommun

6

Tidplan









7

73 tkr
197 tkr
110 tkr
20 tkr

Upphandling av extern konsult
Projektstart augusti 2016
Slutrapport oktober 2016 och beslut i styrgruppen
Eventuellt beslut i respektive kommunfullmäktige i december 2016:
o Luleå 19/12
o Boden 19/12
o Piteå 19/12
o Älvsbyn 28/11
Implementering av ny organisation 2017
Bildande av ny organisation träder i kraft 1 januari 2018
Uppföljning och utvärdering av ny organisation efter 5 år2

Samverkan övriga projekt

Projektet bör samverka med följande pågående projekt:
 Översyn av administration och kundtjänst i Luleå kommunkoncern.
 Översyn av upphandlingsverksamheten i Bodens kommun.

Fördelningsnyckel: i proportion till antal invånare i respektive kommun.
Implementering, bildande och uppföljning sker enligt det beslut som eventuellt tas
om den gemensamma organisationen.
1
2
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1

SAMMANFATTNING
Kommunchefsgruppen i fyrkanten har initierat en förstudie om fördjupad samverkan inom
upphandling och inköp. Förstudien har utförts genom ett samarbete mellan upphandlingsoch inköpsverksamheterna i de ingående kommunerna.
Nuläge
Kommunerna omsätter varor, tjänster och entreprenader för totalt 3800 mkr per år (2015).
Upphandlingar utförs av respektive kommun eller gemensamt i olika konstellationer såsom enämnden, kommunförbundet eller samverkan mellan olika kommuner.
Ca 22,5 årsarbetare arbetar med upphandling och inköp i fyrkanten (exkl. bolagen) och det är
en viss utmaning att rekrytera och hitta personal.
Omvärldsanalys
En studie av Karlstads inköpscentral, Upphandlingsbolaget i Göteborg, Inköp Gävleborg och
Ludvika upphandlingscenter, visar att framgångsfaktorer för en lyckad samverkan bland annat
är vikten av gemensamma policys och riktlinjer, tydliga mål och styrning med hög lokal
närvaro och delaktighet i de ingående kommunerna.
Förslag till fortsatt arbete för fördjupad samverkan
1.

Gemensam organisation

Kommunerna i fyrkanten bildar en gemensam organisation med syfte att verksamheter
och bolag ska kunna erhålla varor, tjänster och entreprenader med högt ställda sociala,
etiska och miljökrav med hög affärsmässighet och kostnadseffektivitet genom
samordnade inköp.
Uppdraget för den gemensamma organisationen är att arbeta med hela inköpsprocessen,
d.v.s. upphandling, E-handel, samordnad varudistribution och uppföljning.
Den gemensamma organisationen har, med föreslagen finansiering, möjlighet att växa för
att möta uppdragets krav på specialistkompetenser. På sikt bör organisationen ha 30-35
anställda, med olika spetskompetenser såsom upphandlare, hållbarhetsstrateger,
logistiker, jurist, systemförvaltare och controllers.
Den gemensamma organisationen bildar en inköpscentral där även övriga kommuner i
Norrbotten kan välja att avropa från avtalen.
2.

Samverkan inom nuvarande organisation och nätverk

Respektive kommun upphandlar i huvudsak sitt behov av varor, tjänster och
entreprenader. Gemensamma upphandlingar med övriga fyrkantskommuner och
kommuner i länet ex e-nämnden. Det nybildade Nätverk Norrbotten utvecklas för att
främja samarbetet.
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RAPPORT
Förstudie fördjupad samverkan inom upphandling och inköp i
fyrkanten
1

BAKGRUND

Inom ramen för olika nätverk och samverkanskonstellationer i Norrbotten initieras och pågår
ett löpande arbete för att hitta områden där samverkan över kommungränser kan ske. Under
de senaste åren har bl.a. samverkan inom skola och utbildning, tillväxt och
näringslivsutveckling kommit att utvecklats och i flera fall lett till formaliserade samarbeten i
gemensamma bolag eller i andra organisationsformer.

Inom kommunchefsgruppen för kommuncheferna i Fyrkanten (Boden, Luleå, Piteå och
Älvsbyn) har frågan om en framtida samverkan inom området upphandling diskuterats, vilket
har mynnat ut i ett förslag om att genomföra en förstudie med Luleå kommun som ägare av
uppdraget.

1.1

UPPDRAGSGIVARE

Uppdragsgivare är kommunchefsgruppen i fyrkanten. Luleå kommun är uppdragsansvarig.

1.2

UPPDRAG, MÅL OCH FÖRVÄNTADE EFFEKTER

Uppdraget är att genomföra en förstudie. I uppdraget ingår att:









göra en kartläggning av området upphandling i de olika kommunerna.
belysa utvecklingstrender i landet för samverkan inom området upphandling.
belysa olika alternativ för organiserad samverkan inom området t.ex. gemensam
nämnd, kommunalförbund eller annan fördjupad samverkansform och beskriva
för- och nackdelar med respektive alternativ.
belysa vilka effekter som kan uppnås i olika samverkansalternativ.
lämna förslag på vidare arbete efter genomförd förstudie.
beskriva framgångsfaktorer för en lyckad samverkan.
beskriva risker för att samverkan inte lyckas.

1.2.1 MÅL FÖR UPPDRAGET
Målet med uppdraget är att ta fram ett faktabaserat underlag med fokus på möjligheter till
samverkan mellan kommunerna i Fyrkanten inom området upphandling. Förstudien förväntas
belysa och beskriva:




Nuläge vid respektive kommun vad gäller organisation, kompetens och arbetssätt.
Motiv till eventuell samverkan.
Översiktlig beskrivning av olika sätt att organisera samverkan t.ex. gemensam
nämnd, kommunalförbund eller annan fördjupad samverkansform.
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Översiktlig beskrivning av för- respektive nackdelar med olika sätt att organisera
samverkan.
Förväntade effekter av samverkan.
Belysa utvecklingstrender i landet för samverkan inom området upphandling.
Hur en framtida samverkan skulle kunna se ut, samt organisation av och innehåll i
detta.
Förslag på hur man går vidare efter genomförd förstudie.

1.2.2 AVGRÄNSNINGAR
Förstudien ska inte utgöra ett fullständigt beslutsunderlag för eventuella framtida beslut, men
ska presentera förslag på hur man kan gå vidare med detta arbete efter avslutad förstudie.

1.2.3 FÖRVÄNTADE EFFEKTER AV GENOMFÖRD SAMVERKAN
Ett antal effekter kan förväntas av en organiserad samverkan när den väl har genomförts.
Exempel på sådana effekter kan vara:










Ökad samverkan inom området upphandling mellan kommunerna i fyrkanten
Ökad affärsmässighet
Optimering av gemensamma resurser
Högre kompetens inom upphandlingsområdet hos de deltagande kommunerna
Ökad avtalstrohet genom fler upphandlade kontrakt
Ökad möjlighet till strategiskt arbetssätt och beslutsfattande
Högre kvalitet på de upphandlande varorna och tjänsterna
Ekonomiska besparingar gällande inköpskostnader
Ökade möjligheter till benchmarking och nätverk mellan kommuner

Förstudien ska för olika samverkansalternativ belysa i vilken utsträckning som dessa eller
andra effekter av samverkan kan uppnås.

31

6

2

NULÄGESANALYS

2.1

BODENS KOMMUN

Bodens kommun har en upphandlingsenhet som en del av ekonomiavdelningen på
Kommunledningsförvaltningen.
Enheten har 5 tjänster:



Upphandlingschef (som även gör upphandlingar)
4 upphandlare.

Samtliga på enheten har eftergymnasial utbildning och medelåldern är 39 år.
Upphandlingsenhetens uppdrag är att:




ansvara för upphandlingsprocessen.
upphandla varor, tjänster och entreprenader över direktupphandlingsvärdet.
genomföra upphandlingar och rådgivning åt bolagen i mån av tid.

Bodens kommun nyttjar inköpscentralen SKL Kommentus för exempelvis banktjänster,
skrivare, kopiatorer, lekmaterial, pensionsadministration och stationstankning.
Domstolsärenden som rör upphandlingar hanteras av upphandlingschefen.

2.2

LULEÅ KOMMUN

Luleå kommun har en inköpsavdelning som en del av ekonomikontoret på
Kommunledningsförvaltningen.
Avdelningen har 10 tjänster:







Inköpschef (som även gör upphandlingar)
1 strateg (som även gör upphandlingar)
5 upphandlare
1 controller
1 systemförvaltare för E-handel
1 inköpssamordnare

9 stycken har eftergymnasial utbildning och medelåldern är ca 42 år.
Bygg- och anläggningsentreprenader med tillhörande konsulttjänster samt
direktupphandlingar utförs av respektive förvaltning. Stadsbyggnadsförvaltningen har 1
person anställd för att göra upphandlingar på heltid.
Inköpsavdelningens uppdrag är att:





ansvara för inköpsprocessen i kommunens förvaltningar (upphandling, E-handel,
uppföljning).
upphandla varor och tjänster överstigande direktupphandlingsvärdet.
samordna inköpen i koncernen med gemensamma ramavtal.
genomföra upphandlingar och rådgivning åt bolagen i mån av tid.

Luleå kommun nyttjar inköpscentralerna:
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SKL Kommentus för exempelvis läromedel, trygghetslarm, dryckesautomater,
järnhandelsvaror, vägmärken och entrémattor.
Husbyggnadsvaror (HBV) för byggmaterial, elmaterial, låsvaror och vitvaror.

Domstolsärenden som rör upphandlingar hanteras av kommunjuristen samt av en extern
advokatbyrå (entreprenader).

2.3

PITEÅ KOMMUN

Piteå kommun har en inköpsavdelning som en del av ekonomikontoret på
Kommunledningsförvaltningen.
Avdelningen har 6 tjänster:



Inköpschef
5 upphandlare

5 personer har eftergymnasial utbildning och medelåldern är 41 år.
Inköpsavdelningens uppdrag är att:




ansvara för upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader som överstiger 100
tkr.
samordna inköpen i koncernen med gemensamma ramavtal
genomföra upphandlingar och rådgivning åt bolagen i mån av tid.

Piteå kommun nyttjar inköpscentralerna:



SKL Kommentus för exempelvis VA-material, entremattor, stationstankning,
vägmärken, trygghetslarm, läromedel, vacciner, skolmaterial, lekmaterial och fordon
HBV för exempelvis vitvaror.

Domstolsärenden som rör upphandlingar av respektive upphandlare.

2.4

ÄLVSBYNS KOMMUN

Älvsbyns kommun har en upphandlare (deltid) anställd på ekonomiavdelningen.
Upphandlaren har eftergymnasial utbildning och utför upphandlingar av varor och tjänster.
Älvsbyns Fastigheter AB utför kommunens upphandlingar av entreprenader och kommunen
tar hjälp av Piteå kommun i vissa upphandlingar.
Älvsbyns kommun nyttjar inköpscentralerna:



SKL Kommentus för exempelvis stationstankning, litteratur, läromedel, möbler,
lekplatsutrustning och utskriftstjänster.
Älvsbyns Fastigheter AB nyttjar Husbyggnadsvaror (HBV).

Domstolsärenden som rör upphandlingar hanteras av en extern advokatbyrå.
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2.5

SAMVERKAN INOM FYRKANTEN

I nuläget sker det en viss samverkan inom upphandling i fyrkanten. Kommunerna genomför
de flesta av sina upphandlingar själv och samarbete med övriga kommuner bygger till stor del
på initiativ från verksamheten eller upphandlings/inköpsfunktionen för respektive
upphandling. Det finns inget beslut att vissa av upphandlingarna alltid ska genomföras
gemensamt.
1

Följande upphandlingar är ett urval av dem som hittills har gjorts gemensamt :











Livsmedel (Piteå, Älvsbyn)
Städ (Piteå, Älvsbyn)
Kommunal vuxenutbildning (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn)
Avfallspåsar (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn)
Karttjänster (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn)
Kemikalier (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn)
Laboratorietjänster (Alla kommuner i Norrbotten, Piteå,)
2
E-nämndens upphandlingar (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn)
Utskriftstjänster (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn)
Sjukvårdsmaterial (Boden, Luleå, Piteå, Älvsbyn)

Kommunerna nyttjar också Norrbottens Läns Landsting i vissa upphandlingar, där ett arbete
också pågår via Kommunförbundet i Norrbotten för att ingå ett samverkansavtal om
förbrukningsupphandlingar inom vårdområdet.

1
2

Understruken kommun har ansvarat för upphandlingen
Bodens kommun ansvarade för upphandling av ramavtal för ekonomisystem
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2.6

STATISTIK OCH OMSÄTT NING

Det saknas tillförlitlig statistik i Sverige om hur mycket pengar som offentliga inköp omsätter.
Upphandlingsmyndigheten har 2016 startat upp en utredning i syfte att utveckla statistiken
för att få en bättre kontroll och uppföljning.
3

Konkurrensverket har i en rapport undersökt värdet av de offentliga inköpen och antalet
annonserade upphandlingar. 2012 uppskattades värdet till 625 miljarder kronor, vilket
motsvarar en knapp femtedel av BNP. 2014 var antalet annonserade upphandlingar i Sverige
ca 18 000 st.
Även kommunerna inom fyrkanten har en utmaning i att följa upp hur mycket
upphandlingarna och avtalen omsätter per år. Tillsammans hade kommunerna en omsättning
på ca 3800 mkr fördelat på varor, tjänster och entreprenader, varav avtalen omsatte ca 1750
mkr (exkl. Boden). 2015 annonserade de fyra kommunerna 263 st. upphandlingar.
Överprövningar kostar tid och pengar samtidigt som de upptar upphandlingsresurser, även
om antalet överprövningar inte säger något om kvaliteten i upphandlingarna. 2015 beslutade
Förvaltningsrätten i Luleå avseende 22 st. ärenden där kommunerna i fyrkanten var
upphandlande myndighet. Ärendena avsåg överprövningar och ansökningar om
upphandlingsskadeavgift.
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och tjänster
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entreprenader

Omsättning
avtalsleverantörer

Antal
upphandlingar4

Antal
överprövningar5

Boden

750 mkr

60 mkr

Ingen uppgift

49

4

Luleå

1300 mkr

700 mkr

1300 mkr

136

10

Piteå

440 mkr

400 mkr

440 mkr

63

6

Älvsbyn

177 mkr

Ingen uppgift

10 mkr

13

2

TOTALT

2667 mkr

1160 mkr

1750 mkr

263 st.

22 st.

3

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/publikationer/siffror_och_fakta_rapp
ort_2015_9.pdf
4
Annonserade i nationell databas 2015
5
Beslut i förvaltningsrätten
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3

OLIKA SÄTT ATT ORGANISERA SAMVERKAN

Samverkan inom upphandling mellan kommuner och landsting kan ske i flera former bland
annat genom inköpscentraler, kommunalförbund, gemensam nämnd eller gemensamt
aktiebolag.

3.1

INKÖPSCENTRAL

I lagstiftningen för offentlig upphandling (LOU och LUF) finns det bestämmelser om
inköpscentraler.
En inköpscentral är en upphandlande myndighet/enhet som ingår ramavtal om varor, tjänster
och byggentreprenader som är avsedda för andra upphandlande myndigheter/enheter.
Medlemmar i inköpscentralen kan avropa från de ramavtal som inköpscentralen tecknar. SKL
Kommentus, Husbyggnadsvaror (HBV) och Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet är
exempel på nationella inköpscentraler som många kommuner är medlemmar i eller kan
avropa från.
En inköpscentral ska vara stadigvarande och arbetssättet framgår exempelvis av
samverkansavtal eller allmänna villkor.

3.1.1 FÖRDELAR




Volymfördelar med lägre kostnader och bättre villkor.
Medlemmarna behöver inte göra egna upphandlingar.
Resurseffektivt.

3.1.2 NACKDELAR



3.2

Leverantörerna lämnar anbud för en osäker volym.
Beslutet om val av leverantör tas inte hos den egna myndigheten/enheten.

KOMMUNALFÖRBUND

Kommunalförbund är en offentlig rättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och är
fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Ofta sägs kommunalförbundet vara en
slags ”specialkommun”. Organisatoriskt är de uppbyggda på i princip samma sätt som en
6
kommun eller ett landsting.






6

Medlemmarna lägger över uppgifter på kommunalförbundet
Ingen beskattningsrätt
Förbundsordning
Fullmäktige och styrelse eller direktion
Speciallagstiftning gäller för kommunalförbund

Källa: SKL

36

11

3.2.1.1 FÖRDELAR






Robust form av samarbete över längre tid
Flexibilitet vad gäller uppgiftsområde, antal medlemmar
Stort inflytande med löpande politisk styrning
Stordriftsfördelar, samordningsvinster
Specialisering- kvalificerad personal

3.2.1.2 NACKDELAR




3.3

Få partier med direktion- svårt för små partier.
Lång uppsägningstid, max 3 år.
Kräver ytterligare administration

GEMENSAM NÄMND

En gemensam nämnd är, i motsats till kommunalförbund, inte en egen juridisk person utan
ingår i en av de samverkande kommunernas eller landstingens politiska organisation. Denna
7
kommun brukar ofta omnämnas som ”värdkommunen”.

3.3.1.1 FÖRDELAR





Ger möjlighet till samarbete utan att ge upp huvudmannaskapet för en uppgift.
Ger möjligheter till insyn och till att påverka.
Stordriftsfördelar, mindre känsligt vid personalomsättning.
Större möjlighet till fortbildning och specialisering.

3.3.1.2 NACKDELAR




3.4

Risk att färre partier är representerade
Litet presidium/arbetsutskott, kan bli problem med representation över blockgränser
Inte lämplig samarbetsform med ett stort antal parter samtidigt som den kan vara
svårstyrd med många ledamöter.

AKTIEBOLAG

Samverkande kommuner kan bilda ett gemensamt aktiebolag. Detta sker efter ett beslut av
8
fullmäktige i varje kommun.

3.4.1.1 FÖRDELAR





7
8

Stora möjligheter att styra genom ägardirektiven
Flexibilitet för ändrat verksamhetsområde
Snabb beslutsgång
Större möjlighet till profilering av bolaget

Källa: SKL
Källa: SKL
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3.4.1.2 NACKDELAR




Ofta svårt att förändra delägarkretsen
Mindre politisk styrning
Minskad möjlighet till insyn
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4

UTVECKLINGSTRENDER I LANDET FÖR SAMVERKAN INOM OMRÅDET
UPPHANDLING

I dag sker ett ökat samarbete mellan upphandlande myndigheter regionalt i olika former.
Samarbetet bedrivs via inköpscentraler, nämnd, kommunförbund och bolag.
Motiven för samverkan är främst ekonomiska och resursmässiga.
Antalet samdistributionscentraler med olika målbestämningar har ökat.
Det är ekonomiska-, miljö-, logistik-, sysselsättnings-, etiska motiv eller en kombination av
flera motiv för etableringen av dessa distributionscentraler.
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5

OMVÄRLDSANALYS

5.1

GEMENSAM NÄMND I LUDVIKA

Kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Säter och Hedemora kommuner har bildat en
gemensam nämnd – Upphandlingscenter.

5.1.1 MÅL OCH RESULTAT
Upphandlingscenters vision är att vara en ledande upphandlingsorganisation inom offentlig
sektor.
Målet är att samverkan ska enligt samarbetsavtal och ägardirektiv leda och bidra till:






Kostnadseffektiva upphandlingar
En upphandlingsprocess som håller hög kvalitet
Ett hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt samhälle
Regional tillväxt
Innovationsupphandling

5.1.2 UPPDRAG
Totalansvar för alla ingående kommunernas upphandlingar undantaget:







byggentreprenader
direktupphandlingar,
tjänstekategori 24-26
undervisning och yrkesutbildning,
hälsovård och sociala tjänster samt
fritids och idrottsverksamhet, kulturverksamhet

Upphandlingscenter ansvarar för:








strategi, affärsmässiga, juridiska och kommersiella krav.
rutiner, mallar och checklistor till direktupphandling och vid behov vara behjälplig
med dessa.
att informera om tecknade ramavtal och vikten/potentialen med att ha hög andel
köptrohet.
tillhandahålla en central inköpscontrollerfunktion.
tillhandahålla en ramavtalsdatabas
kvalitetssäkring av respektive kommuns egna upphandlingar
kan mot en kostnad och i mån av tid utföra upphandlingar åt andra än de ingående
kommunerna.
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5.1.3 ORGANISATION OCH STYRNING




Gemensam nämnd hos Ludvika kommun. Nämnden består av respektive
kommunalråd.
Referensgrupp bestående av respektive kommuns ekonomichef
Organisatoriskt består de av en övergripande enhetschef som har stöd av en
upphandlingschef samt en controller. Verksamheten är indelad i fyra olika team med
tre upphandlare i varje team.

5.1.4 ARBETSSÄTT






5.2

En gemensam upphandlingspolicy
Referensgrupper med deltagare från respektive kommun
Avtalsansvar - respektive kommun
Fastställd delegationsordning
Medger kommunspecifika krav

KARLSTADS INKÖPSCENTRAL

Karlstads inköpscentral omfattar Karlstad, Forshaga och Hammarö kommuner och har funnits
i 2 år.
Inköpscentralen genomför i huvudsak upphandlingar av ramavtal på varor och tjänster men
även entreprenader. Respektive kommun har rätt att göra fem stycken upphandlingar per år
för eget behov.

5.2.1 MÅL OCH RESULTAT
Kommunernas verksamheter och bolag ska kunna erhålla varor och tjänster med högt ställda
sociala, etiska och miljökrav till lägre kostnad genom samordnad upphandling.

5.2.2 UPPDRAG






Erbjuda upphandlingskompetens i verksamhetsspecifika upphandlingar
Inköpscentralen kan genomföra en upphandling även om det gagnar endast en
kommun
Samma inköpssystem eAvrop
Ingen gemensam E-handel
Allt mer elektroniska fakturor

5.2.3 ORGANISATION OCH STYRNING





Ägs av Karlstad kommun
Karlstads policy och riktlinjer
Samarbetsavtal med i Forshagakommun och Hammarökommun
Finansieras via kommunala anslag, intäkter från bolagen, samt bonus från vissa avtal
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5.2.4 ARBETSSÄTT







5.3

En styrgrupp med representanter från respektive kommun samarbetar för att
utveckla samverkan. Ingen formell beslutande rätt
Inköpscentralen kontaktar respektive kommun inför en upphandling och frågar om
de vill delta eller inte
En upphandlingssamordnare på halvtid i Forshagakommun och Hammarökommun
Upphandlingsansvariga från varje kommun deltar vid upphandlingar och utgör
referensgrupp
Referensgruppen resonerar med inköpschefen inför ett upphandlingsbeslut
Inköpschefen i Karlstads kommun tar upphandlingsbeslut.

UPPHANDLINGSBOLAGET I GÖTEBORG

Upphandlingsbolaget i Göteborg bildades 1994 och är ett helägt dotterbolag till Göteborgs
Stadshus AB. Antalet anställda är cirka 60 stycken och är ISO-certifierat med kvalitets- och
miljöledningssystem enligt 9001:2008 och 14001:2004 och hållbarhetsredovisar enligt GRI G4.
Bolaget bedriver ett aktivt arbete med krav på miljö, etik och social hänsyn i upphandling.

5.3.1 MÅL OCH RESULTAT
I bolagets ägardirektiv framgår det att ”Syftet med ägandet av bolaget är att genomföra
upphandlingar så att stadens verksamheter erhåller varor och tjänster med rätt kvalitet till
rätt pris samt att främja en god konkurrens.
Göteborgs Stads verksamheter ska kunna erhålla varor och tjänster med högt ställda sociala,
etiska och miljökrav till lägre kostnad genom samordnad upphandling.”
Upphandlingsbolagets vision är att: Upphandlingsbolaget ska vara en ledande
upphandlingsorganisation inom offentlig sektor.
Affärsidé är att: ”genom samlad kunskap tillhandahåller vi ramavtal och tjänster för att
generera nytta och värde till våra kunder. Vi värnar om en seriös marknad. Vi bidrar till ett
hållbart samhälle för göteborgaren.”

5.3.2 UPPDRAG




Genomföra upphandlingar så att stadens verksamheter erhåller varor och tjänster
med rätt kvalitet till rätt pris samt att främja en god konkurrens.
Upphandlingsbolaget är stadens expertorgan och ska leda utvecklingen inom
upphandlingsområdet.
Utöver grunduppdrag:
o stödjande och konsultativ roll till stadens förvaltningar och bolag
o erbjuda upphandlingskompetens i verksamhetsspecifika upphandlingar.
o samverka i och stödja stadens strategiska utvecklingsarbete och med
externa aktörer.

5.3.3 ORGANISATION OCH STYRNING




Ägardirektiv (bolagen)
Policys och riktlinjer
Finansieras genom 1% av omsättningen på ramavtalen. Betalas in av leverantörerna.
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5.3.4 ARBETSSÄTT
Kommunstyrelsen och bolagets styrelse avgör vilka inköp som ska samordnas genom
ramavtal.
Förvaltningar och bolag ska och har rätt att medverka. Finns ramavtal ska dessa följas.
Upphandlingsbolaget ska bistå med kompetens vid verksamhetsspecifika upphandlingar.

5.4

INKÖP GÄVLEBORG

Inköp Gävleborg är ett kommunalförbund som är verksam i nio kommuner i Gävleborgs län
samt Älvkarleby kommun. Inköp Gävleborg genomför upphandlingar samt ger stöd och
rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag.
De 10 medlemskommunerna är Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs,
Ockelbo, Ovanåkers, Söderhamns och Älvkarlebys kommuner.

5.4.1 MÅL OCH RESULTAT



Inköp Gävleborg har ca 2300 samordnade avtal, om dessa hade gjorts av fysiska
personer hade detta genererat i ca 17000 avtal.
Total inköpsvolym är ca 4 miljarder kr/år. Avtalen ger en beräknad besparing på ca
20% i jämförelse med inköp som sker utan upphandlat avtal.

5.4.2 UPPDRAG



Kommunförbundet skall ha som ändamål att vara kommunernas gemensamma
organ för inköpssamverkan. Vissa specifika undantag finns.
Obligatoriskt deltagande för kommunerna men de kommunala bolagen kan välja om
de vill delta i upphandlingarna.

5.4.3 ORGANISATION OCH STYRNING




Ett förbund med förbundsdirektion, som består av 10 ledamöten och 10 ersättare.
Varje medlem utser en ledamot och en ersättare i direktionen
Förbundsordning med gemensam upphandlingspolicy
Kostnader som inte täcks på annat sätt finansieras via ägartillskott av kommunerna
och avtal med bolagen ca 20 miljoner sek/år

5.4.4 ARBETSSÄTT




Anskaffningsbeslut fattas av kommunal förvaltning/bolag samt samordningsförbund
enligt delegationsordning
Prioritering om anskaffning görs av kommun, bolag och samordningsförbund
Upphandlingsbeslut fattas av upphandlande myndighet/enhet
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6

FÖRSLAG PÅ EN FRAMTIDA SAMVERKAN

6.1

FÖRSLAG 1: GEMENSAM ORGANISATION

6.1.1 UPPDRAG
Den gemensamma organisationen har i uppdrag att verkställa och förvalta kommunernas
gemensamma styrande dokument för inköp genom att:














upphandla kommunernas behov av varor, tjänster och entreprenader där värdet
överstiger direktupphandlingsgränsen.
verka som inköpscentral där även övriga upphandlande myndigheter/enheter i länet
kan välja att delta.
skapa en gemensam inköpsprocess för kommunerna och föreslå inköpsorganisation
internt i kommunerna (ex inköpssamordnare, beställare, direktupphandlare)
vara kommunernas expertorgan inom offentlig upphandling
driva utveckling och förbättring inom upphandlingsområdet.
tillhandahålla kundservice och utveckling/förvaltning av stödsystem och webb för att
stödja inköpsprocessen, exempelvis avtalskatalog, E-handel, uppföljning m.m.
ansvara för kommunikation internt i kommunerna samt externt mot det regionala
näringslivet.
fastställa kommersiella villkor samt skapa rutiner och mallar
följa upp leverantörernas prestationer och uppfyllelsen av ställda krav
skapa förutsättningar för att följa upp verksamheternas inköpsbeteende, exempelvis
köptrohet till tecknade avtal.
upphandlingskonsult till kommuner och bolag som inte ingår i den gemensamma
organisationen
rådgivning vid direktupphandling
samverka med andra inköpscentraler såsom SKL Kommentus och Norrbottens läns
landsting (samverkansavtal inom sjukvårdsmaterial).

6.1.2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING
Kommunernas verksamheter och bolag ska kunna erhålla varor, tjänster och entreprenader
med högt ställda sociala, etiska, och miljökrav med hög affärsmässighet genom samordnade
inköp.
Samordnade inköp ska leda och bidra till:








Långsiktig affärsmässighet med fokus på hållbara inköp
Kostnadseffektivitet med ökad kvalitet
Ökad inköpsmognad inom de ingående kommunerna
Entreprenader, varor och tjänster med högt ställda sociala, etiska, energi och
klimatkrav.
Regional tillväxt via ökad försäljning till offentlig sektor av de regionala företagen.
Förbättrat företagsklimat inom området upphandling och konkurrens
Aktiv medverkan till att nya lösningar utvecklas och sprids via innovationsvänliga
upphandlingar.
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6.1.3 FINANSIERING
Finansieringen baseras på omsättningen i varje kommun:





Luleå 2000 mkr
Boden 810 mkr
Piteå 840 mkr
Älvsbyn 177 mkr

Finansieras via grundfinansiering av kommunerna och omsättningen på avtalen (provision)
samt intäkter för konsultuppdrag. Inom fem år finansieras den gemensamma organisationen
genom 1,5 % av omsättningen på ramavtalen samt ersättning för konsultuppdrag, totalt ca 30
mkr.

6.1.4 ARBETSSÄTT














Gemensam policy, riktlinjer och inköpsrutiner
Den gemensamma organisationen har rätt att fatta tilldelningsbeslut för
inköpscentralen
Kommunerna ansvarar för intern kontroll och att säkerställa hög köptrohet och varje
kommun har en utsedd inköpssamordnare som arbetar aktivt med kommunens
interna inköpsorganisation.
Den gemensamma organisationen förvaltar och utvecklar ramavtal samt vissa
leveransavtal.
Referensgrupper med deltagare från respektive kommun.
Verkar som inköpscentral för andra kommuner och deras bolag som ej ingår i den
gemensamma organisationen, d.v.s. andra kommuner kan delta i ramavtal och köpa
upphandlingstjänster.
Samordnad distributionscentral med logistik och beställarfunktion.
E-handel och kundservice.
Den gemensamma organisationen ska ha utsedda kommunansvariga
Skapar förutsättningar för distansarbete och distansöverbryggande teknik.
Grön profil (elbilar för tjänsteresor, energi, etisk, ekologiskt)

6.1.5 ORGANISATION
Nuvarande inköpsorganisationer (22,5 personer) i fyrkantkommunerna anställs i den
gemensamma organisationen men har en stor lokal närvaro i de olika kommunerna.
Den gemensamma organisationen har, med föreslagen finansiering, möjlighet att växa för att
möta uppdragets krav på specialistkompetenser. På sikt är bör organisationen ha 30-35
anställda med följande kompetenser:









Inköpsteam (upphandlare, teamledare) ca 20 st. (idag 16 st.)
Strateger (hållbarhet, inköp 2-3 pers.)
Controllers för uppföljning (1-2 pers.)
Logistiker för samordnad varudistribution (1 pers.)
Jurist (1 pers.)
Kommunikation, kundservice, arkivering/diarium (1-2 pers.)
E-handel och e-tjänster (4 pers.)
Chefer: inköpschef, upphandlingschef, e-tjänster och kommunikation (2-3 pers.)
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Den gemensamma organisationen har även behov av funktioner såsom ekonomi och HR. En
eventuell fördjupad studie får visa om dessa funktioner ska ligga i den gemensamma
organisationen eller om någon av de ingående kommunernas funktioner kan nyttjas.

6.1.6 FÖRDELAR MED EN GEMENSAM ORGANISATION






Förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning med mer attraktiva tjänster
genom kategorisering av produktområden/specialisering av upphandlare
Större volymer sänker inköpskostnaderna
Strategiska arbetssätt och högre kvalitet
Mer fokus på hållbarhet och sociala hänsyn
Mindre klimatpåverkan med samordnad varudistribution

6.1.7 NACKDELAR MED EN GEMENSAM ORGANISATION



Svårt att få ett engagemang i verksamheten och av referensgrupperna i respektive
kommun på grund av organisatoriskt- och geografiskt avstånd.
Olika inköpsmognad i kommunerna medför svårigheter att styra effektivt.
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6.2

FÖRSLAG 2: SAMVERKAN INOM NUVARANDE ORGANISATION OCH
NÄTVERK

Respektive kommun upphandlar i huvudsak sitt behov av varor, tjänster och entreprenader.

När det är ekonomiskt- och resursmässigt fördelaktigt genomförs upphandlingar gemensamt
med övriga fyrkantskommuner och ibland med samtliga kommuner länet. Avrop från
ramavtal från centrala Inköpscentraler; SKL Kommentus, Kammarkollegiet, HBV
(Husbyggnadsvaror) inom de områden som inte påverkar den lokala och regionala
leverantörsmarknaden negativt. Avseende sjukvårdstjänster och sjukvårdsmaterial fortsatt
samarbete med Norrbottens Läns Landsting.

Under 2015 har ett inköpsnätverk ”Nätverk Norrbotten” bildats. Nätverkets syfte är att öka
samverkan inom inköp mellan alla upphandlande myndigheter/enheter i Norrbotten. I
dagsläget ingår ett femtiotal personer från både staten, landstinget och merparten av
kommunerna. Det finns även en möjlighet för de kommunala/landstingsägda bolagen att
delta. Nätverket har haft två initiala nätverksträffar under 2015. Inom nätverket har även ett
tiotal fokusgrupper bildats som kommer att få driva kompetensutbyte och samverkan inom
grupperna utifrån egna beslut. Dessutom kommer det fortsättningsvis att hållas en årlig stor
nätverksträff där alla ingående i nätverket träffas för såväl kompetensutveckling,
nätverksutbyte och best practice mellan de olika organisationerna.

6.2.1.1 FÖRDELAR








Respektive kommun bestämmer själva om och när de vill samarbeta inom olika
områden.
Utvecklar inköpsprocessen och inköpsmognad i egen regi.
Närhet till ledning, beställare och verksamhet.
Lokal förankring mot näringsliv och medborgare.
Ökad möjlighet att genomföra direktupphandlingar.
Enklare styrning inom sin egen kommun.
Beställarna känner ansvar och delaktighet.

6.2.1.2 NACKDELAR











Mindre volymer kan medföra högre kostnader och sämre kontraktsvillkor.
Underbemannade inköpsavdelningar med hög arbetsbelastning, risk för sämre
kvalitet samt avtalslösa områden
Kompetensförsörjningen är mycket utmanande, svårrekryterad bransch
Liten möjlighet att kategorisera upphandlingsområden och specialisera
upphandlarna. Risk för icke affärsmässiga avtal.
Ökade krav på specialistkompetens inom respektive kategori ger behov av
specialiserade upphandlare. Exempelvis produktkännedom, miljöpåverkan,
livscykelkostnad.
Avsaknad av resurser för uppföljning av tecknade avtal. Ger stora ekonomiska
kostnader samt brister i utförd leveranskvalitet.
Ökat arbete för beställare i inköpsgrupper då motsvarande funktioner hos alla
kommuner ska kravställa i respektive upphandling.
Större utmaningar med ett eventuellt arbete med samlastningscentraler.
Mindre resurser att arbeta med hållbarhetskriterier i upphandlingar.
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7

FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE

7.1.1 FÖRSLAG 1: GEMENSAM ORGANISATION






Förstudien kompletteras med djupare analys av inköpscentral som samverkansform,
förslag på finansiering, organisationsstruktur, uppdrag och arbetssätt.
Förstudien behandlas i respektive kommuns politiska organisation
Politiken beslutar om bildandet av en gemensam organisation
Kommunerna realiserar bildandet av en gemensam organisation
Kommunerna genomför en uppföljning av verksamheten efter fem år.

7.1.1.1 FÖRSLAG TIDPLAN







Politisk information (maj)
Extern konsult upphandlas (juni)
Utökad förstudie redovisas oktober.
Beslut i december 2016.
Förberedelser och implementering 2017.
Uppstart 1 januari 2018.

7.1.2 FÖRSLAG 2: SAMVERKAN INOM NUVARANDE ORGANISATION OCH
NÄTVERK


Kommunerna fortsätter med påbörjat arbete inom nätverket.
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomikontoret
Jan Öström

2016-05-09

1 (1)
Ärendenr
2015/1550-007

Ekonomikontorets yttrande över Luleå kommuns revisorers
grundläggande granskning av kommunstyrelsen
Ärendenr 2015/1550-007

Kommunledningsförvaltningens/ekonomikontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nedanstående yttrande utgör svar till Luleå
kommuns revisorer.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommuns revisorer har i sin grundläggande granskning av
kommunstyrelsen lämnat rekommendationen att ”Kommunstyrelsen behöver
se över om ägarstyrningen ska kopplas starkare till kommunstyrelsen.”
Rapporten beskriver inte närmare vad som avses med förslaget.
I kommunkoncernen är frågorna om ägarstyrning liksom innehållet i
ägardirektiv och ägardialoger och kopplingen till den övergripande
kommunala lednings- och styrningsfunktionen alltid på dagordningen.
Metoder för styrning och ledning förändras ständigt utifrån förändrade
förutsättningar och i samband med ett byte av kommundirektör och vd i
kommunföretag aktualiseras dessa frågor på ett naturligt sätt och det pågår ett
förberedande arbete för översyn av kommunens företagpolicy. I
företagspolicyn definieras bl.a. rollerna för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunföretags styrelse.
Luleå kommuns revisorer har även gjort iakttagelsen att ”Kommunstyrelsen
har inget samlat system för att säkerställa efterlevnad av policys och
riktlinjer”. Kommunstyrelsens instrument för styrning och uppsikt över
kommunens förvaltningar och bolag utgörs av styrkort, ägardialoger, delårsoch årsrapporter, policys och riktlinjer samt det ordinarie ledningssystemet.
Efterlevnaden av policys och riktlinjer i alla de dagliga besluten hanteras
huvudsakligen via ledningssystemet och de stödfunktioner som har till
uppgift att verka för dessa riktlinjer.
Jan Öström
Ekonomichef

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen, ekonomikontoret
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Ewa Andersson-Hjälte

2016-05-30

1 (2)
Ärendenr
2016/628-3.1.2.7

Markanvisning och fastighetsförsäljning till Eljest AB för
Drabantgatan, del av Kronan 1:1
Ärendenr 2016/628-3.1.2.7

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att Eljest AB får markanvisning för
byggande av tre friliggande småhus på Drabantgatan, del av Kronan
1:1.
2. Markanvisningen ska gälla till och med 2018-08-31, minst två småhus
ska erbjudas kommunens tomtkö och i övrigt ska markanvisningen ske
enligt villkoren nedan.
3. Samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att underteckna
köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Arkitekterna Nordmark & Nordmark har genom sitt nystartade
fastighetsutvecklingsbolag Eljest AB ansökt om markanvisning inom
Kronanbacken etapp 2. Fastighetsutvecklingsbolaget vill i ett projekt söka
metoder för att bygga energieffektiva bostäder som är platsanpassade,
prisvärda och som går att anpassa/använda för flera olika
familjekonstellationer. Bolaget vill med enkla byggmetoder och genomtänkta
materialval skapa högkvalitativ arkitektur till överkomligt pris. Målet är att
utforska hållbara byggtekniker i ett kallt klimat.
Inom Kronanbacken etapp 2 finns ett område på Drabantgatan som är
planlagt men som inte är bebyggt. Den tidigare planerade byggnationen med
radhus i PEAB:s regi avbröts eftersom området sluttade kraftigt och hade då
skapat mycket stora schakt och kraftiga slänter i bakkant på tomterna. Eljest
AB har studerat området och har nu en idé om att man vill bebygga området
med tre friliggande småhus där både tomt och hus kan anpassas till
topografin.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att Eljest AB erhåller markanvisning för
att bebygga markområdet med tre friliggande småhus inom del av Kronan 1:1.
Markanvisningen ska gälla med nedanstående villkor.
Markanvisningen ska gälla under förutsättning att Eljest AB påbörjar
byggnationen i väsentlig omfattning senast 2018-08-31. Minst två av småhusen
ska erbjudas kommunens tomtkö. Det tredje huset äger Eljest AB rätt att själva
fördela. Eljest AB äger rätt att förvärva marken i befintligt skick i enlighet med
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Ewa Andersson-Hjälte

2016-05-30

2 (2)
Ärendenr
2016/628-3.1.2.7

vid överlåtelsetidpunkten gällande kommunala markpristaxa för småhus.
Eljest AB svarar för och bekostar allt arbete och andra åtgärder inom det
anvisade området. Bolaget betalar avgift för bygglov inkl planavgift, vaanläggning, el, fjärrvärme mm i enlighet med gällande taxor. Kostnader för
fastighetsbildning betalas av Luleå kommun.
Om Eljest AB inte påbörjar byggnation i väsentlig omfattning senast 2018-0831 förfaller denna markanvisning utan rätt för Eljest AB till ersättning för
nedlagda kostnader.
Vidare föreslås att samhällsutvecklingschefen får i uppdrag att underteckna
köpehandlingarna.

Beslutsunderlag


Ansökan om markanvisning för byggande av småhus på
Kronanbacken, Eljest AB, 2016-04-27

Anna Lindh Wikblad

Beslutet skickas till
Eljest AB, samhällsutvecklingskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen
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Luleå 27 april 2016	
  

Samhällsutvecklingskontoret
Luleå Kommun

ANSÖKAN OM MARKANVISNING FÖR BYGGANDE AV SMÅHUS PÅ KRONANBACKEN
Detaljplanelagda men ej exploaterade tomter vid Drabantgatan på Kronanbacken, Luleå
Eljest AB
Vi är ett nystartat fastighetsutvecklingsbolag som drivs av arkitekter på Nordmark &
Nordmark i Luleå. Vår intention är att genom genomförande av projekt i egen regi dels
expandera vår roll i byggprocessen, dels utforska hållbara byggnadstekniker som leder till
hållbara och väl gestaltade hus.
Vi har genom Nordmark & Nordmark stor erfarenhet av att rita bostäder för olika
produktionsmetoder, med platsgjutna betongkonstruktioner såväl som prefabricerade
trämoduler. Avsikten i det här projektet är att söka metoder för att bygga energieffektiva
bostäder, som är platsanpassade, prisvärda, som går att anpassa/använda för flera olika
familjekonstellationer och som har hög arkitektonisk skärpa.
Vi vill visa att man med enkla byggmetoder och genomtänkta materialval kan skapa
högkvalitativ arkitektur till ett överkomligt pris. Målet är även att utforska hållbara
byggtekniker i ett kallt klimat för framtida användning i lokala projekt.
Idé för småhus på Drabantgatan
Det finns flera radhustomter som inte har bebyggts på Drabantgatan eftersom topografin
inte tillät de planerade radhusmodulerna. Enkelt uttryckt så sluttar tomten ner mot gatan
och man bör bygga hus anpassade till terrängen om man inte vill schakta och fylla för
mycket.
Vår idé är att istället för radhus bygga småhus. Det ger mer frihet att anpassa varje hus och
tomt till topografin och de naturgivna förutsättningarna. Vi bedömer också att läget och
rådande geotekniska förhållanden gör tomten mest lämpad för friliggande hus för att kunna
skapa goda ljusförhållanden. Vid tidigare diskussioner med Stadsbyggnadsförvaltningen har
vi fått besked om att det är möjligt med ett sådant avsteg från detaljplanen.
Vi planerar att exploatera marken med tre småhus på ca 25% av fastighetsarean.
Hur marken bäst ska disponeras, var byggnaderna ska placeras och hur de ska gestaltas
kommer att utredas i projektet. Vi räknar med att ha en god dialog med kommunen.

eljest
Ansökan om markanvisning - småhus på Kronanbacken, Drabantgatan
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Mia Persson, mia@nordmarknordmark.se, 070-394 99 92

	
  	
  

	
  

	
  

Utsnitt ur gällande detaljplan (PL 328), sökt markanvisning markerad med röd ram.

	
  

	
  

Kartbild, sökt markanvisning markerad med röd ram.

eljest
Ansökan om markanvisning - småhus på Kronanbacken, Drabantgatan
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Mia Persson, mia@nordmarknordmark.se, 070-394 99 92
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Enkel situationsplan/idéskiss för exploatering

SÖKT MARKANVISNING
Område
Vi söker markanvisning för det område som markerats på kartbilden och utsnittet ur
detaljplanen på sid 2.
Omfattning
Den sökta markanvisningen är ca 2000 m .
Planerad exploatering med byggnadsarea max 25% av fastighetsarean för uppförande av 3
friliggande småhus med byggnadshöjd m.m. i enlighet med gällande detaljplan.
2

Luleå den 2 maj 2016
På uppdrag av Eljest AB

Mia Persson
Arkitekt SAR/MSA
Nordmark & Nordmark arkitekter AB
mia@nordmarknordmark.se
070-394 99 92

eljest
Ansökan om markanvisning - småhus på Kronanbacken, Drabantgatan
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Mia Persson, mia@nordmarknordmark.se, 070-394 99 92

LULEÅ KOMMUN

REMISSVAR

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2016-06-07

1 (3)
Ärendenr
2016/285-1.2.3.2

Samhällsutvecklingskontorets förslag till svar på remiss
gällande nattågstrafik efter 2018
Ärendenr 2016/285-1.2.3.2

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående som yttrande på remissen.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Trafikverkets rapport
om Nattågstrafik efter 2018. Yttrandet ska vara Trafikverket tillhanda 31
augusti 2016.
Rapporten beskriver förutsättningarna för dagens trafik och möjliga alternativ
vid den kommande upphandlingen. Nuvarande upphandlingsperiod löper ut
december 2018. Rapporten beskriver också bedömda effekter de olika
alternativen förväntas ge. Alternativen är:
 Att fortsätta med dagens utbud med två tåg i vardera riktningen per
dygn.
 Att trafikera med ett tåg i vardera riktningen per dygn.
 Att köra två tåg per dygn under högsäsong och ett tåg under
lågsäsong.
Trafikverket anser att samtliga alternativ uppfyller de krav på tillgänglighet
mellan olika delar av landet som ställs i den modell man använder. Rapporten
tar dock inte ställning till vilket alternativ som ska upphandlas, utan
Trafikverket kommer att avvakta synpunkter från remissen innan några beslut
kommer att fattas.
Luleå kommun anser att det även i fortsättningen måste finnas två nattåg
till övre Norrland.
Enligt Trafikverket har resandet med nattåget minskat sedan den förra
upphandlingen vilket kan vägas in i bedömningen av behov av nattågstrafik.
Vi anser dock att resandeminskningen till stor del beror på den förtroendekris
för hela svenska järnvägssystemet som uppkommit under senare år.
Problemen för järnvägstrafiken i hela landet har färgat av sig även till resandet
med nattågen till övre Norrland. Statens inriktning att nu åtgärda det
eftersatta underhållet, som är en stor anledning till järnvägens dåliga image,
och att åtgärda de järnvägssträckningar som trafikeras av nattågen anser vi
kommer att öka resandet.
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REMISSVAR

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2016-06-07

2 (3)
Ärendenr
2016/285-1.2.3.2

Luleå kommun anser att hela Sverige ska ha samma förutsättningar att resa,
dvs. ha tillgänglighet till olika färdsätt. För långväga resor kompletterar tåg
och flyg varandra. Dels bör stora delar av Sverige inte vara beroende av
enbart ett transportslag för de långväga resorna. Dels är det många människor
som av olika skäl vare sig vill eller kan nyttja flyget.
Nattåget är ett alternativt färdsätt till och från främst de norra delarna av
Sverige men det möjliggör även resor utan byte till och från fler orter jämfört
med flyget på sträckorna mellan övre Norrland och Stockholm och Göteborg.
För att tillgodose den grundläggande tillgängligheten krävs alltså att dagens
utbud med två tåg i vardera riktningen bibehålls.
När nattågstrafiken ska upphandlas igen får Trafikverket inte bara ta hänsyn
till tillgänglighetsmålet utan också ta hänsyn till övriga transport- och
miljöpolitiska mål. Det är orimligt att staten genom att dra ner på tågtrafiken
medvetet för över resande till mer miljöbelastande färdsätt som bil och flyg.
De negativa effekterna av detta är också något som Trafikverket konstaterar i
rapporten: ”För att nå hänsynsmålet och uppnå preciseringen om att
transportsektorn ska bidra till att nå miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan
samt övriga mål så är tåget med sina låga utsläpp mycket fördelaktigt. Om nattåget
inte finns tvingas resenärerna att välja andra resealternativ som innebär ökade
negativa effekter på miljö och hälsa.”
Ett minskat utbud av nattåg bidrar inte till Sveriges ambition att öka det
kollektiva resandet och påverkar möjligheterna att nå de nationella
miljömålen då överflyttning av resandet till andra, mindre klimatsmarta,
transportslag blir följden.
Vi anser att Trafikverkets rapport visar på att två nattåg är det alternativ som
sammantaget har flest positiva effekter. Att dra ner på trafiken får negativa
effekter inom de flesta områden förutom det rent ekonomiska för själva
upphandlingen av trafiken.
När det gäller en så viktig fråga som goda transportmöjligheter till och från en
så stor del av Sverige som övre Norrland, så måste hänsyn tas till den totala
samhällsekonomin vilket bland annat innefattar effekter för turismen,
näringslivet, tillgänglighet för alla olika grupper av människor och miljön.
Luleå kommun anser att det enda rimliga alternativet är att upphandla två
nattåg även vid den kommande upphandlingen.
Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef
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LULEÅ KOMMUN

REMISSVAR

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2016-06-07

Beslutet skickas till
Trafikverket – dan.lundholm@trafikverket.se
Samhällsutvecklingskontoret
Tillväxtkontoret
Stadsbyggnadsförvaltningen
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Ärendenr
2016/285-1.2.3.2

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2016-06-08

Planuppdrag för områdesbestämmelser för Lulnäset samt
Kvarnträsket
Ärendenr 2016/812

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge
stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med miljö- och
byggnadsnämnden göra en översyn av de gällande
områdesbestämmelserna för Lulnäset, PL 183.
2. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med miljö- och
byggnadsnämnden göra en översyn av de gällande
områdesbestämmelserna för Kvarnträsket, PL 236.

Sammanfattning av ärendet
Totalförsvaret har indikerat att gällande områdesbestämmelser för Lulnäset
samt Kvarnträsket kan medföra skada på riksintresset. Kommunen riskerar
därmed att få samtliga bygglov inom dessa områden överklagade av
totalförsvaret.
Syftet med områdesbestämmelserna är att motverka permanentbebyggelse
och tillgodose riksintresset för försvaret. Regleringarna i
områdesbestämmelserna omfattar max bruksarea 60 kvm huvudbyggnad och
20 kvm förråd för Lulnäset samt 65 kvm bruksarea varav max 50 kvm för
huvudbyggnad för Kvarnträsket.
För att i framtiden undvika överklaganden av försvaret bör en översyn av de
gällande områdesbestämmelserna göras för att klargöra om förutsättningarna
ändrats gentemot de som fanns vid bestämmelsernas fastställande. En
översyn stoppar allt byggande under översynens genomförande,
uppskattningsvis i två år.
Översynen omfattar områdesbestämmelser för Lulnäset, PL 183, laga kraft
1996-07-03 samt Kvarnträsket, PL 236, laga kraft 2001-03-22.
Samhällsutvecklingskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden i samverkan
med miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en översyn av de
gällande områdesbestämmelserna och att de också utser en representant som
får fungera som kontaktperson för dialogen med totalförsvaret.
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1 (2)
Ärendenr
2016/812

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Anders Bylund

2016-06-08

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Samhällsutvecklingskontoret
Stadsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
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2 (2)
Ärendenr
2016/812

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-06-08
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2016/703-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om
medfinansiering av Logistikdag Norr 2016
Ärendenr 2016/703-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 40 tkr till
Logistikdag Norr 2016.
2. Medel anvisas från strategiska utvecklingsinsatser.
3. För beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering samt att könsfördelningen är jämn (minst 60-40%)
och att projektägaren verkar för en jämn könsfördelning bland övriga
konferensdeltagare.

Sammanfattning av ärendet
Norrbottens handelskammare ansöker om 40 tkr från Luleå kommun i
medfinansiering av konferensen Logistikdag Norr 2016 i Luleå. Logistikdag
Norr syftar till att vara en mötesplats för de som är intresserade av logistik
och infrastruktur och ett särskilt fokus ligger på norra Sverige. Årets
logistikdag arrangeras 18 oktober och temat är ”Kan vi med dagens
infrastruktur lösa framtidens Sverige?” Konferensen beräknas kosta 450 tkr att
genomföra och är tänkt att finansieras av deltagaravgifter,
näringslivssponsring och medfinansiering från Luleå kommun.
Tillväxtkontoret menar att det av flera skäl är bra att det arrangeras
konferenser i Luleå. Det ger intäkter inom besöksnäringen men bidrar även till
dynamiken inom de sakområden som respektive konferens berör.
Infrastruktur och logistik är ett strategiskt viktigt område för norra Sverige.
Tillväxtkontoret understryker vikten av att fortsätta med inriktningen att även
få deltagande från nationell nivå på Logistikdagen. Det är bra att konferensen
till övervägande del är finansierad av deltagaravgifter. I den mån konferensen
ska delfinansieras av offentliga medel bör även den regionala nivån i
Norrbotten få ta beslut om de vill finansiera en konferens om infrastruktur
och logistik, och detta har framförts till projektägaren. Tillväxtkontoret
betonar vikten av en jämn könsfördelning på scen, samt att arrangören
försöker främja en jämn könsfördelning även bland övriga
konferensdeltagare.

Beslutsunderlag


Ansökan om medfinansiering av Logistikdag Norr 2016, bilaga

Håkan Wiklund
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-06-08
Håkan Wiklund

Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbottens handelskammare
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret

79

2 (2)
Ärendenr
2016/703-2.4.3.3
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-06-08
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2016/685-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om
medfinansiering av Norrbotten Media Week 2017-2019
Ärendenr 2016/685-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 561 tkr till
Norrbotten Media Week under perioden 2017-2019.
2. Medel anvisas från anslaget för EU-medfinansiering.
3. För beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering samt att det är jämn könsfördelningen på scenen
(minst 60-40%) och att jämn könsfördelning eftersträvas bland övriga
deltagare.

Sammanfattning av ärendet
Föreningen Norrbotten Media Week ansöker om 561 tkr från
kommunstyrelsen i Luleå för finansiering av Norrbotten Media Week under
perioden 2017-2019. Dessutom ansöks om 150 tkr för samma period från
kulturnämnden. Norrbotten Media Week ska vara en vecka då kreativa och
kulturella näringar i Norrbotten visar upp sig och erbjuder föreläsningar,
workshops, shower m m. Visionen är att etablera en årlig eventvecka som
lockar 400-500 personer regionalt och nationellt. Evenemanget ska stärka
branschen, bidra till evenemangsutbudet och bidra till att stärka bilden av en
spännande och utvecklande plats. År 2017 hålls evenemanget 3-11 februari i
Luleå, Piteå och Boden. Evenemanget är sprunget ur och drivs av branschen
kulturella och kreativa näringar.
Tillväxtkontoret välkomnar initiativet som branschen har tagit för att
förverkliga detta evenemang som hämtat inspiration från konferensen South
by Southwest i Austin. Norrbotten Media Week genomfördes på ett lyckat sätt
2016, och tillväxtkontoret menar att den projektbeskrivning som nu tagits
fram är bra. I ansökan lyfts mångfald upp som en viktig del av evenemanget,
vilket tillväxtkontoret välkomnar. Evenemanget bör bidra till jämställdhet
genom jämn könsfördelning på scenen och bland övriga deltagare.
Arrangören bör också överväga om man genom val av programpunkter kan
bidra till jämställdhet i branschen.

Beslutsunderlag



Ansökan Norrbotten Media Week 2017-2019, bilaga
Total budget för Norrbotten Media Week 2017-2019, bilaga

Håkan Wiklund
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-06-08
Håkan Wiklund

Handläggare

Beslutet skickas till
Norrbotten Media Week
Ekonomikontoret
Tillväxtkontoret
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2 (2)
Ärendenr
2016/685-2.4.3.3

Projektansökan Norrbotten Media Week (NMW) 2016-08-01 – 201903-31
Vi vill göra Norrbotten till en ännu mer attraktivare plats att verka, leva och skapa i. Vi vill att den
kulturella och kreativa sektionerna ska växa i Norrbotten. Aktören bakom projektansökan är en
ekonomisk förening med namn NMW (under bildande). NMW ser ljust på Norrbottens framtid. Vi tar
oss med glädje an utmaningen att förbättra norra Sverige till en kreativare, kaxigare, smartare,
intressantare, rikare, attraktivare och innovativare plats att verka i. Vi behöver samverka mer och
jobba ännu närmare för att nå ett kraftigare resultat. Vi vill göra det tillsammans med andra i en
mångfald av discipliner. NMW är en eventvecka i februari.

Bakgrund
Initiativet till att bilda NMW kommer från ett antal företag i Piteå och Luleå inom kulturella och
kreativa näringar (KKN). Bolagen som initierade NMW verkar främst inom området kommunikation
och digital mediaproduktion, men även IT- bolag, kulturella företag och frilansande kreatörer har
anslutit sig. Tidigare års eventvecka har inneburit stor framgång men också ett antal problem.
Eftersom det inte funnits någon given organisation som äger eventet har vi fått börja om från början
varje år med att separat finansiering ordnas, formaliseras och deltagande aktörer engageras. Vi har
inte heller haft någon projektledare som ansvarat för helheten och långsiktigheten i arrangemanget.
Därför har ett behov vuxit fram att skapa en förening av NMW.
NMW är en vecka då kreativa och kulturella näringar i Norrbotten manifesterar sin existens och
bjuder på inspirerande kunskap via föreläsningar, workshops, shower m.m. NMW är en eventvecka i
februari och år 2015 startade eventveckan med att arrangera Young Creative Challenge, år 2016
arrangerades en rad aktiviteter i både Luleå och i Piteå. Nu är tanken att NMW ska bli ett årligen
återkommande evenemang och en gemensam plattform för flera aktörer att kliva på och göra
aktiviteter som tillför eventveckan i Norrbotten inslag och puls. NMW vill vara en vecka som bjuder in
Luleå Tekniska Universitet, näringslivet i Norrbotten och allmänheten att ta del av föreläsningar,
filmvisningar, utställningar, konserter på dels öppna scener och dels scener som kräver inträde.

Nya upplägget
Vi behöver skapa en ny organisation och finansiera en projektledare och administratör. Projektet
NMW är på tre år och det kommer bli en upptrappning i uppdraget. År ett kommer projektledaren
jobba 60 % år två och tre är uppdraget på 100 %. Efter projekttiden ska NMW vara självständig och
ska under projekttiden utforskat en hållbar affärsplan och verksamhet.

Varumärke
Ett nytt varumärke kommer att växa fram för att fånga in fler discipliner under NMW veckan.
Områdena är inom Art, Music, Interactive, Education, Film och Media. Bilden är en skiss som vi
skickar med för att skapa en glimt om hur det skulle kunna bli.
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Syfte
Syftet är att manifestera KKN i Norrbotten. Vi vill lyfta kreativa och kulturella näringar regionalt,
genom att vända på steken och bjuda in ”Stockholm” till Norrbotten. Erbjudandet ska vara ett
attraktiva arrangemang för tillresta. Projektledaren kommer att samverka med nationella aktörer så
som KOMM! Musik Sverige, Film & Tv producenterna samt Dataspelsbranschen. Aktiviteterna ska få
positiv uppmärksamhet både nationellt och lokalt.
Avsikten är att få hit tunga kreatörer och beslutsfattare som vi kan attrahera med en positiv bild av
Norrbottens län som de sedan tar med sig in i sin vardag i de stora bolagens styrelserum. Meningen
är även att vårt exotiska utbud av upplevelser i februari skulle kunna skapa en arena som företag
skulle välja för sin kickoff/konferens.
Planen är också att skapa ett klimat i och kring kreativa och kulturella näringars långsiktigt i
samarbete med Luleå Tekniska Universitet som gör att fler unga känner att de kan förverkliga sig här
– hemma. Vi också att det är viktigt att jobba proaktivt för att bli ett mer attraktivare län att verka i
och också få fler kompetenser som lockas till branscherna. Det här projektet hoppas vi kommer
skapa förutsättningar för att fler kan leva och verka inom KKN i Norrbotten. Det vill säga både att fler
bolag kan rekrytera bra kompetens och att fler kan starta eget.

Horisontella kriterier
Vi i NMW gillar mångfald och blir mer inspirerad av olika discipliner av ämnen, teman, människor så
som kön, klass (socialt, kulturellt och ekonomiskt), etnicitet och språk. Hela poängen är att skapa ett
myller av puls, projekt, workshops, inspirationsföreläsningar, utställningar, filmvisningar, konserter
osv. för och av olika människor. För att få ett grepp om de horisontella kriterierna så behöver vi ha en
projektledare som har ett helhets perspektiv över NMW- veckan. Hen behöver ha ett öga för vad
som saknas och möjlighet att ta initiativ för att skapa fler inslag, projekt och grupper osv. baserat på
projektets mål (enligt nedan).

Mål
NMW har sex mål med projektansökan och att arrangera eventveckan, dom är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öka medvetandet bland norrbottningar om KKN
Öka attraktionskraften för KKN som bransch
Öka kunskapen om KKNs bidrag till tillväxt i regionen
Fördjupat samarbete mellan de olika platserna i NMW- eventet
Positionera NMW i Sverige som branschmötesplats
Ta fram en hållbar affärsplan för NMW efter projekttiden.

Vision
Visionen är att på tre år etablera en årlig eventvecka som drar 400-500 personer regionalt och
nationellt. Ett event som blir en reseanledning som fyller hotell och konferensanläggningar för dels
styrelsemöten och dels eventens egna föreläsningar och framträdanden. Men också som lyfter och
etablerar insikten att kreativa och kulturella näringarna i Norrbotten håller nationellt hög klass, och
ett event som drar Sverige och Världen till Norrbotten. Som stärker bilden av en spännande och
utvecklande plats.

Aktiviteter
NMW fokuserar på en vecka (3-11 februari). Veckan består av 6 tema dagar, 1 crossover- dag, Young
Creative Challenge samt Youtubers. Projektet indelas i följande aktiviteter:
1. Planering
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Under perioden augusti till november planeras veckan. Planering sker genom de olika tematiska
grupperna och styrgruppen ansvarar för övergripande projektledning och den crossover- dag som
infaller den 10 februari.
De olika temagrupperna bildas. Temagrupperna utarbetar preliminärt program för respektive dag.
Sammankallande är projektledare.
2. Marknadsföring
Projektledning upprättar en marknadsföringsplan för veckan. Respektive temagrupp ansvarar för att
bidra till innehåll i marknadsföringsplan.
3. Samverkande parter
Veckan vilar på en stor delaktighet från en bredd av aktörer. Projektledning ansvarar för att antalet
aktörer som finansiellt eller på annat sätt, genom exempelvis egna events, supportas, har
uppföljningsträffar och dialog.
4. Platser
NMW genomförs på ett antal olika platser i Norrbotten. Varje plats ansvarar själva för att upprätta en
temagrupp. Varje deltagande kommun bör supporta till en början med nyckelpersoner till gruppen.
Projektledning stöttar grupperna med metodstöd och marknadsföringsmaterial.
5. Genomförande
a. Invigning
b. Creative Hero Award
c. Young Creative Challenge
d. Youtubers
e. Crossover- dagen
f. Tema dagar
i. Frukostar
ii. Luncher
iii. Kvällar
6. Utvärdering
Efter NMW veckan följer en utvärdering som leds av projektledaren.
7. Administration
Projektet leder även administration och ansvarar för redovisningen av projektet.

Organisation
Styrgrupp bestående av finansiärer och initiativtagare utses. Styrgruppen består av sju personer,
ordförande är utsedd av näringen. Sammankallande är styrgruppsordförande. Vi arbetar med en
jämn könsfördelning i styrgruppen.
Projektledning och administrativt stöd lyder under styrgrupp men anlitas av projektägaren.
Projektägaren är en ny ekonomisk förening vid namn NMW (under bildande). Föreningen ägs
tillsammans av ett antal företag, verksamheter, föreningar och organisationer i nätverket Creative
Norrbotten.
De olika temagrupperna bildas. Ansvar och budget för respektive temadag utarbetas av gruppen med
stöttning av projektledning.
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Projektledning ansvarar för återkoppling mellan temagrupper och styrgrupp.
Planeringsgrupper för respektive plats upprättas. Där det redan finns temagrupper som planerar att
genomföra evenemang kopplas representant för dessa med fördel in. Respektive kommun ansvarar
för att en sådan grupp upprättas. Projektledning stöttar med metodstöd och
marknadsföringsmaterial samt plattform.
Företag och verksamheter med muskler kommer agera draglok och kommer gå in ett avtal och lägga
in in kind i projektet. Planen är nu att det ska finnas 15 företag som går in med minst 50 timmar in
kind. I den här uträkningen tar vi ett snittpris på 1000 kr timmen. Exempel på företagen, föreningarna
och verksamheterna som är delaktiga är: Yours kommunikationsbyrå, Vinter Kommunikationsbyrå, In
The Cold, Åt;kotyr, Helikopter Brand&Design, Ebeneser, Filmpool Nord, BD pop, Piteå Science Park,
Luleå Näringsliv, Reklam 365, Norrbottens Media, LTU Business, Oh My! och Massa Media.

Orter
Det kommer att ske aktiviteter i Luleå, Piteå och Boden. Majoriteten av aktiviteterna kommer att ske
i Luleå, då det finns mer underlag av besökare till aktiviteterna. Projektledaren ska aktivt verka för att
fler kommuner engagerar sig.

Budget
Se bifogat dokument.

Beskrivning av inslagen
Invigning
Ett tydligt invigningsinslag inviger veckan med inspirerande tal, eventuellt en filmpremiär och andra
nyhets/premiär element.

Creative Hero Award
Creative Hero Award vill premiera och stimulera kreativa personer med förmåga att forma idéer som
har potential att utvecklas och skapa tillväxt. Belöningen delas ut årligen och vill lyfta kreativa
förmågor och utvecklingsidéer från Norrbotten.
Priset delas ut av en sponsor under cross boarder- dagen.

Young Creative Challenge
Young Creative Challenge är en kreativitetstävling som utgår ifrån en social utmaning som
presenteras av en behovsägare. Tävlingen genomförs vid Universitetsområdet som en del i NMW.
Målgruppen är studenter eller har nystartad verksamhet och känner sig kreativ. Med dessa
kompetenser kommer vi att bygga tvärdisciplinära grupper i 4-mannalag, och de som tävlar kommer
att bli inspirerade till nya innovativa idéer och kreativa lösningar på behovsägarens problem.

Youtubers
Inspirationsföreläsning med två internetprofiler. Målgruppen är gymnasieungdomar. Eventet sker
kl. 15 och inleds med inspirationsföreläsning (2X 30 minuter). Efter föreläsningen har man chans
att träffa internetprofilerna.
Föreläsningen är gratis och lokalen bör rymma 300 personer.
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Tema dagar
Veckan kommer att innehålla 6 stycken tema dagar där varje dag är uppbyggd med frukost- lunchoch kvälls-inslag.

Crossover- dagen
Crossover- dagen är en konferensdag med inslag av alla discipliner, och den här dagen ses som det
stora eventdagen under NMW- veckan.
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Budget Norrbotten Media Week år 2017-2019
År 2017

År 2018

År 2019

Totalt

410
130
750
250
400
310
2250

683
130
750
250
400
310
2523

683
130
750
250
400
310
2523

1776
390
2250
750
1200
930
7296

140
50
150
100
100
100
100
100
660
750
2250

247
50
200
150
100
100
100
100
726
750
2523

174
50
200
150
100
100
100
100
799
750
2523

561
150
550
400
300
300
300
300
2185
2250
7296

Kostnader (tkr):
Projektledning
Administration
In Kind tjänster
Marknadsföring
Produktion
Övrigt (lokal, resor m.m.)
Totalt

Intäkter (tkr):
Luleå kommun- Tillväxt
Luleå Kommun- Kultur
Piteå kommun
Boden Kommun
Norrbottens läns landsting
Längmanska företagarfonden
Sparbanken Nord
Länsstyrelsen i Norrbotten
Övriga intressenter, biljetter & sponsring.
In Kind
Totalt:

88

LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-06-08
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2016/836-3.5.1.1

Tillväxtkontorets yttrande över finansiering av projekt
Marknadsetablering Spel & Gamification
Ärendenr 2016/836-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 370 tkr till projektet
Marknadsetablering Spel & Gamification,
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. För beslutet gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering samt att en analys genomförs av branschen ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Sammanfattning av ärendet
Luleå Näringsliv AB ansöker om 370 tkr till finansiering av projektet
Marknadsetablering Spel & Gamification. Bakgrunden till projektet är att
Luleå kommun tillsammans med andra aktörer i regionen tagit initiativ för att
etablera en datorspelsbransch i Luleåregionen. Exempel på satsningar är
Gamification vid Luleå tekniska universitet, Norrbotten E-sport arena och
Creative Node Fusion. För att komma vidare i satsningen krävs att Luleå
utvecklar och implementerar strategin för datorspelsbranschen och även
attraherar företag i branschen. Målen för projektet är att:
 inom 12 månader förflytta Luleås position inom spelindustri till en av
Sveriges mest synbara inom spelbranschen,
 upprätta relationer med riskkapital inom spelutveckling,
 etablera två nya lokala bolag utifrån den branschanalys och
bearbetning som genomförts,
 attrahera ett spelbolag från nationella eller internationella metropoler
med behov av stabil utvecklingsmiljö/programmering inom t ex
realtidsapplikationer,
 utveckla en synkronsiserad, uppdaterad, affärsmässig och prioriterad
strategi i samhandling med LTU, Luleå Näringsliv AB och Luleå
Kommun,
 skapa en actionplan för hur Luleå ska integrera med internationella
miljöer vad gäller industriell gamification/virtuell
verklighet/realtidsapplikationer.
Projektperioden är 2016-08-15 – 2017-06-30 och projektet kostar 370 tkr.
Tillväxtkontoret menar att projektet är viktigt för att fortsätta etablerandet av
en datorspelsbransch i Luleå. Det finns möjlighet att i projektet bidra till en
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-06-08
Håkan Wiklund

2 (2)
Ärendenr
2016/836-3.5.1.1

ökad jämställdhet i branschen genom en analys av hur det ser ut i branschen
och vilka åtgärder som är tänkbara.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av projektet Marknadsetablering Spel &
Gamification (bilaga)

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Luleå Näringsliv AB
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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Projekt Marknadsetablering Spel & Gamification
Bakgrund
Luleåregionen formulerade för ca två år sedan en strategi för utveckling av ett regionalt
dataspelskluster. Sammantaget finns idag ett antal initiativ som alla stödjer den digitala utvecklingen
av Luleå.
Ett exempel är projektet Creative Node Fusion. Projektet är treårigt och har som mål att till 2018
skapa nya produkter och tjänster inom Kulturella och Kreativa Näringar (KKN) utifrån de
förutsättningar som finns i regionen. Projektet har en generell och stödjande plattformsfunktion för
den växande KKN-sektorn.
En annan plattform är Norrbotten E-Sport arena, NESA, som kommer att arrangera tävlingar, ligor
och olika typer av event inom e-sport. Första årets primära fokus är att etablera kontinuerliga
tävlingar i Luleå och Boden och sedan för steg två att omfatta hela Norrbotten. Projekten är i sig
viktiga och uppfyller delar av att skapa ett kreativt och attraktivt digitalt Luleå.
Ett tredje område är stora satsningar på forskning och utveckling inom området på LTU.
Samtidigt saknas en affärsutvecklingsprocess som snabbt kan förflytta Luleå i värdekedjan. Istället för
att kopiera andra klusters utveckling (ex vis Skövde) har Luleå ett tidsfönster där man med en
affärsmässig kraftsamling utifrån de initiativ som pågår sannolikt kan inta en ny position inom
dataspel/gamification/Viritual Reality/Augmented Reality. Dataspelsindustrin utgör ett viktigt
tillskott till KKN i Luleåregionen, inte minst därför att det är en av få kreativa näringar som är
kommersiellt framgångsrik och skapar lönsamma företag. Luleåregionen behöver nu utveckla ett
ekosystem inom dataspel, som innefattar både nya och existerande kommersiella aktörer, LTU,
kommunen samt övriga kreativa näringar.
I spelstrategin föreslogs att Luleåregionen skulle inkorporera sk gamification som en tydlig del i
klustret. Samtidigt framhölls att gamification visserligen är ett snabbt växande marknadssegment,
men att det utgör en mindre attraktiv verksamhet för unga dataspelsutvecklare som man vill
rekrytera i regionen. Det behövs därför även ”äkta” dataspelsföretag i regionen för att ett
fungerande ekosystem skall kunna etableras.
VR/AR är ett exempel på ett område där Luleå har möjlighet att bli framgångsrikt. I regionen finns
företag som är experter på storytelling i en VR-miljö, men det kommer att krävas aktörer som kan
bidra med gameplay, game mechanics, tävlingsmoment, intäktsmodeller, strategiska partnerskap
etc, samt distribuera och marknadsföra spel. För de ”äkta” spelen kommer initialt VR att vara av
störst intresse, samtidigt som AR är tillämpbart inom gamification och andra applikationer utanför
spelbranschen. Spelbranschen exploderar. I storstadsmetropolerna råder brist på utvecklare och
programmerare. Personalomsättningen är hög och kostnaderna skenar. Med rätt fokusering kan en
hävstångseffekt av nya verksamheter attraheras.
Luleå har tydliga styrkor:
• Luleå Tekniska Universitet
• Stora industriella företag såsom SSAB, LKAB
• Begränsad konkurrens av utvecklare vilket ger långsiktighet med personal planering
• Livskvalitet och delvis exotiskt för många européer men framförallt för APAC regionen
• Kompetens och tillgång på ingenjörer, programmerare
• Flera goda initiativ inom KKN
Men också uppenbara svagheter:
• svag eller ingen kultur inom spel och begränsad kultur inom digital underhållning
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saknar kunskap och kontaktnät på högsta nivå inom nationella och internationella
spelföretag

Syfte
För att Luleåregionen genom smart specialisering (jmfr DC utvecklingen) skall utvecklas till ett
framgångsrikt dataspelskluster behöver man därför bygga på existerande unika fördelar, som
symbiosen mellan LTU, näringsliv och det offentliga samhället och samtidigt förtydliga den
affärsmässiga och värdeskapande processen. För att ytterligare ta ny position, skapa skillnad och
moment i utvecklingen måste också Luleå attrahera och etablera företag och miljöer från
internationell och nationell nivå.

Metod & tidplan
1. Kartläggning av de regionala aktörerna inom dataspel och angränsande
branscher, för att finna beröringspunkter och ge input till regionens
strategi för att bygga upp ett ekosystem inom spelnäringen.
2. Analys av VR/AR-områden, syftande till en bedömning av vilka trender
och utvecklingslinjer som är relevanta för Luleåregionen. Detta arbete
sker dels genom analys och desk research, dels genom deltagande i
Luleås VR/AR-nätverk (LTU, Luleå Näringsliv AB, Luleå kommun)
3. Skapa en projektgrupp eller Advisory Board med dokumenterad
erfarenhet från extern framgång och kontaktnät
4. Delseminairum. Erfarenhetsutbyte

Q3 2016

Q3-4 2016

Q4 2016

Q4 2016 dec

5. Utveckla och förstärka den nuvarande planen som skapades 2014-2015
och uppdatera en plan där samordnad och förankrad målsättning och
förväntning är tydlig
6. Utvärdera och prioritera ”industry categories”, dvs både för B2B och
B2C, ex Robot teknik för LKAB och SSAB
7. Söka samarbete med internationella miljöer som har kommit längst
med tävlingar inom området ” Robo Masters”. Detta gäller även VR och
AR.
8. Attrahera erfaren kompetens som leder arbetet med att fördela fokus
på framtida kategorier inom underhållning, upplevelse och spel.
9. 8. Planera för industrievents, som ex ”risk kapital inom spel”
10. 9. Bearbetning av potentiella spelbolag för etablering av
utvecklingsmiljöer
11. Slutseminarium & utvärdering. Nästa steg?

Q3 2016

Q3 2016-Q1 2017
Q1 2017

Q4 2016
Q4 2016-Q2-2017
Q3 2016-Q2 2017
Q2 2017 juni

Kommentar: Projektet är av agil karaktär där marknadslogik och teknikutveckling förändras med
mycket korta intervaller. Utfall av aktiviteter kommer därför att styra val av ny inriktning. Ny
inriktning kommer att kräva nya val och resurser. Därför är också projektperioden kort och med
tydliga avrapporteringsintervaller för marknadsorienterade vägval. Vid goda utfall och resultat
kan nya projektinitiativ därför uppkomma.

92

Mål
•
•
•
•
•
•

Inom 12 månader förflytta Luleås position inom spelindustri till en av Sveriges mest
synbara inom spelbranschen
Upprätta relationer med VC inom spelutveckling
Etablera två nya lokala bolag utifrån den branschanalys och bearbetning som
genomförts
Attrahera ett spelbolag från nationella eller internationella metropoler med behov av
stabil utvecklingsmiljö/programmering inom ex AR
Utveckla en synkronsiserad, uppdaterad, affärsmässig och prioriterad strategi i
samhandling med LTU, Luleå Näringsliv AB och Luleå Kommun
Skapa en actionplan för hur Luleå ska integrera med internationella miljöer vad gäller
industriell gamification/VR/AR

Organisation
Projektägare är Luleå Näringsliv AB. Styrgrupp samt advisory board kommer att upprättas
tillsammans med LTU, Luleå kommun lokala potentiella spelbolag och externa experter.
Extern konsult kommer att upphandlas i sin helhet eller i delar. Förväntad profil bör vara nationellt
internationellt etablerad inom spel/gamification med god insikt i VR/AR. God branschanalyskompetens är ett krav.
Projektets arbete kommer att ske i nära samarbete med övriga pågående initiativ. Samordning och
resursoptimering är ledstjärnan.

Tidplan
160815-170630

Budget
Sökt belopp från Luleå kommun:
370 000 kr

Kostnadsslag

Kostnad

Extern konsult (dagar /månad)

300 000 kr

Resor

50 000 kr

Möteskostnader

20 000 kr

Summa

370 000 kr

Luleå den 7 juni 2016

Matz Engman
VD Luleå Näringsliv AB
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-05-24
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2016/626-2.4.3.3

Tillväxtkontorets yttrande angående finansiering av Ice
Music 2017-2019
Ärendenr 2016/626-2.4.3.3

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå totalt 2 199 tkr till
Ice Music in Swedish Lapland för säsongerna 2017-2019,
2. 500 tkr anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser 2016,
749 tkr anvisas från anslaget för EU-medfinansiering 2017, 750 tkr
anvisas från anslaget för EU-medfinansiering 2018, 200 tkr anvisas från
anslaget för EU-medfinansiering 2019,
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering samt fortsatt och utvecklat samarbete med Visit
Luleå och Swedish Lapland om affärsutveckling, marknadsföring och
försäljning.

Sammanfattning av ärendet
Ice Music in Swedish Lapland ansöker om 3 800 tkr från Luleå kommun för
delfinansiering av Ice Music under säsongerna 2017-2019. Syftet med Ice
Music är att skapa ett unikt vinterevent som håller hög musikalisk kvalité. Ice
Music ska bidra till platsmarknadsföringen och vara en besöksanledning till
Luleå och Norrbotten. Tillväxtkontoret konstaterar att Ice Music väsentligt har
bidragit till marknadsföring av Luleå och Norrbotten och varit en
besöksanledning för internationell turism.

Beskrivning av ärendet
Ice Music in Swedish Lapland ansöker om 3 800 tkr från Luleå kommun för
delfinansiering av Ice Music under säsongerna 2017-2019. Syftet med Ice
Music är att skapa ett unikt vinterevent som håller hög musikalisk kvalité. Ice
Music ska bidra till platsmarknadsföringen och vara en besöksanledning till
Luleå och Norrbotten. Under projektperioden 2017-2019 avser man att satsa
på affärsutveckling för att bygga upp en hållbar ekonomisk verksamhet. För
framtiden finns visioner om utveckling av Ice Music-konceptet genom fler
vinteraktiviteter i anslutning till konserthallen, större konserthall och en
permanent amfiteater.
Tillväxtkontoret konstaterar att Ice Music väsentligt har bidragit till
marknadsföring av Luleå och Norrbotten och varit en besöksanledning för
internationell turism.
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Besöksnäringen är en viktig bransch i Luleå och omsätter 825 miljoner kr per
år. Luleå hade 2015 1,4 miljoner gästnätter och varje gästnatt ger i snitt
1 300 kr i intäkter till Luleås näringsliv. Tillväxtkontoret vill också lyfta fram
långa ledtider när det gäller internationell försäljning inom besöksnäringen.
Det är viktigt att i mycket god tid veta vilka produkter regionen har att
erbjuda. Detta talar för ett treårigt beslut.
Luleå kommun har bidragit till finansieringen av Ice Music under de tre år
som verksamhetens bedrivits. Det första beslutet togs 2013-05-20 och innebar
att Luleå kommun finansierade Ice Music in Swedish Lapland med totalt 1 700
tkr under de tre säsongerna 2013/2014, 2014/2015 och 2015/2016. Därefter gick
Luleå kommun in med ytterligare 500 tkr för säsongen 2015/2016. Totalt har
Luleå kommun satsat 2 200 tkr på grundprojektet, vilket innebär 733 tkr per
säsong.
Luleå kommun har sedan starten av projektet betonat vikten av
affärsutveckling och en succesiv minskning av den offentliga finansieringen. I
den nu föreliggande ansökan betonas affärsutveckling, och tillväxtkontoret
vill understryka vikten av utvecklad samverkan med bland andra Visit Luleå
och Swedish Lapland för fortsatt affärsutveckling. När det gäller andelen
offentlig finansiering så minskar den enligt ansökan under projektperioden.
Detta gör att projektägaren söker mindre pengar från länsstyrelse och
landsting under år 2 och 3. Från Luleå kommun söks 1 400 tkr för säsongen
2017, 1 200 tkr för säsongen 2018 och 1 200 tkr för 2019, vilket totalt innebär
3 800 tkr för treårsperioden. Från landstinget och länsstyrelsen söks för
treårsperioden totalt 935 tkr per organisation.
Mot bakgrund av Ice Music’s unikitet som används för att marknadsföra
platsen Luleå och tillhandahålla en viktig besöksanledning föreslår
tillväxtkontoret en fortsatt satsning på Ice Music in Swedish Lapland under
perioden 2017-2019 på samma nivå som tidigare, d v s 733 tkr per säsong. I
och med ett beslut om finansiering 2017-2019 har Luleå kommun bidragit till
verksamheten under en sexårsperiod. Verksamheten bör utgå från att Luleå
kommun inte kommer att finansiera verksamheten efter säsongen 2019.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av Ice Music in Swedish Lapland 2017-2019
(bilaga)

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Tillväxtkontoret, ekonomikontoret, ice Music in Swedish Lapland
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Ansökan om stöd
Ice Music in Swedish Lapland 3 år 2017-2019
Ansökan text
Sid 1
Bakgrund
Sid 2
Syfte, Mål, Målgrupp
Sid 3
Genomförande
Sid 4
Arbetssätt och Verksamhetsbeskrivning
Sid 5
Projektorganisation och samarbetspartners
Sid 6
Vision för framtiden
Sid 7-8 Budget 2014-2019
Bifogade:
Rekommendationsbrev
Sid 9-10 Visit Luleå och Swedish Lapland
Letter of Intent:
Företag som vill köpa marknadsföring i Ice Music utöver våra tidigare sponsorer och/eller köpa
event/konserter och konsertbiljetter. Företag som vill skapa paket tillsammans med Ice Music.
Sid 11 SSAB
Sid 12 Vineyard Event & konferens
Sid 13 Galären
Sid 14 Norrlandsfonden
Sid 15 Swedbank
Media
Sid 16 - 20 Mediarapport från P2 Photography i USA ang deras video om Ice Music - “Buck the Cubicle 3”
Sid 21 - 35 Medialista 2013-2016

Klicka här för att se vår senaste video om Ice Music! (4 min)
Tim och Birgitta Linhart
Projektledare och Producent Ice Music in Swedish Lapland ek.för
97241 Luleå
070-3047286
Birgitta.linhart@icemusic.se
www.icemusic.se
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BAKGRUND
2013 fick Ice Music in Swedish Lapland stöd av Luleå Kommun, NLL, Länsstyrelsen och Näringslivet för att
driva Ice Music de kommande tre åren. Iskonserthall har byggts på Gültzauudden, Luleå där konserter på
isinstrument har getts. Den treåriga projektperioden är nu klar och vi ansöker om ekonomiskt stöd för att
fortsätta in i framtiden.
Här kommer en kort resumé av åren som gått beträffande
Aktiviteter, prestationer, investeringar och förbättringar 2013-2016:
Varje år har iskonserthallen förbättrats beträffande byggmetoder och design. Förändringar som har ökat
antal sittplatser och gett en vackrare konserthall.
Breddad kunskap och erfarenhet hos den lokala arbetskraften för att bygga storskaliga isbyggnader.
Flera tekniska förbättringar i var och en av de 17 instrument som ingår vår orkester. Två helt nya
instrument har utvecklats.
Isorkesterns funktion i förhållande till ljudsystem har bearbetats och drastiskt förbättrat ljudkvalitén.
Vi har samlat ett stort ”stall” av professionella musiker och band. Genom åren har de utvecklat den
kunskap och erfarenhet som krävs för att producera musik i världsklass på isinstrument
Vi har tagit fram en mängd olika konsertprogram t ex rock, pop, blues, bluegrass, country, filmmusik,
irländskt, balkan, jazz, folk, världsmusik, avant-garde, opera, kör och klassisk musik. Vi har spelat in och
producerat 10 Ice Music CD:s.
Totalt 87 offentliga konserter. Totalt 9819 personer har besökt de offentliga konserterna. Det ger ca 70%
beläggning över en 3-års period.
Ett trettiotal konserter för privata/företags event, 2 bröllop, 15 gratis föreläsningar till alla Luleå Kommuns
skolor som anmälde sitt intresse och 11 öppna föreläsningar mot allmänheten.
Akustikprofessorn Roger Johnson, LTU har under två säsonger gjort mätningar av iskonserthallens akustik.
Forskningen kommer att ligga till grund för en framtida större konserthall.
Live webbsändningar gjordes som ett pilotprojekt under säsong 2015 med stöd av Luleå Kommun. Tanken
är att i framtiden sälja virtuella biljetter till en global publik. Möjligheten att sända live till nyhetskanaler och
talkshows runt om i världen ger stora möjligheter. Satsningen är i dagsläget vilande tills vi har en starkare
ekonomi.
House of Songs workshop mellan musiker deltog musiker från Luleå, Pajala, Austin, Usa och Köpenhamn,
Danmark. Musikerna tog fram helt ny musik och textmaterial som framfördes under säsong 2015.
Workshopen genomfördes med stöd av Luleå Kommun
Investeringar: Vi har investerat i hög kvalitet, varaktig utrustning och hårdvara som är nödvändig
producerar och driva Ice Music konsertprogram på en professionell nivå: En snöslunga av större modell, 2
frysenheter, alla delar av ett professionellt ljudsystem och inspelningsstudio, 1 personbilssläp, En portabel
instrumentbyggverkstad, 2 säkerhetsdörrar med ramar i stål, 4 handräcken i stål, 2 instrumentramar i stål för
Gravaton och xylofon.
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SYFTE
Syftet med Ice Music är att skapa ett mångårigt vinterevent som håller hög musikalisk kvalité. Ett vinterevent
som Norrbottens besöksnäring kan använda i sin marknadsföring. Ice Music fyller en viktig funktion som ikon
för regionens besöksnäring med en verksamhet som sticker ut i mängden och kan fånga upp besökare som
söker sitt resmål i vinterlandskap.
Citat ur bifogade brev från Swedish Lapland/Visit Luleå:
"Utifrån regionens utveckling, den potential som målgruppsanalyser visar och det tillväxtmål som näringen
satt är Ice Music helt i riktning med vad destinationen Swedish Lapland behöver för fortsatt tillväxt.
satsningen ligger helt i riktning med den regionala turismstrategins identifierade affärskritiska faktorer för att
kunna skapa tillväxt hos turistföretagen i regionen".
En stabil verksamhet är viktig för den framförhållning som många återförsäljare arbetar med, för att Ice
Music ska finnas med i andras planeringar, resrutter och erbjudanden. Vi har upplevt att besöksnäringen vill
se att vårt event är stabilt och långsiktigt. Våra tre år i Luleå har bildat en bra grund och vi är i startskedet för
att utveckla en hållbar ekonomi. Idag har vi en större överblick av nätverket och vilka insatser som behövs för
att ta vara på de besökare som kommer till Luleå och regionen. De kommande tre åren behöver vi offentligt
stöd. Det långsiktiga målet är att vara självförsörjande till 73% år 2019.
MÅL
Målet är att Ice Music blir en lika stor, eller gärna större världsattraktion liknande Icehotel. Ismusikens höga
kvalité ska ligga i fokus. Med kvalité kommer naturlig tillväxt och attraktion men det kräver också ett gediget
målmedvetet säljarbete. Vårt mål är att bli så självförsörjande som möjligt. Genom Almis affärsrådgivning,
Kari Kumpula har vi tittat på scenarior för tiden efter 2019 och utifrån kapaciteten som Ice Music innehar
utifrån dagens erbjudande och säsong skulle det då kunna bli en omsättning på ca 9 miljoner. En bra morot
att jobba för! I ett resultatanalysprogram har Kari lagt in dagens, och framtidens förväntade Ice Musicresultat. Målen och effekterna blir extremt tydliga att överblicka. Förväntad försäljning privata och offentliga
konserter/event, 2017-2019:
År 2017: 22 offentliga konserter, 13 privata konserter olika storlekar, 100 sålda företagsbiljetter typ julklappar till
anställda, 1 workshop, 3 bröllop, 121 sålda paket med 10-20% av övr. företag som ingår i pkt.
År 2018: 22 offentliga konserter, 29 privata konserter olika storlekar, 250 sålda företagsbiljetter typ julklappar till
anställda, 1 workshop, 6 bröllop, 405 sålda pkt med 10-20% av övriga företag som ingår i pkt.
År 2019: 22 offentliga konserter, 39 privata konserter olika storlekar, 300 sålda företagsbiljetter typ julklappar till
anställda, 1 workshop, 9 bröllop, 720 sålda pkt med 10-20% av övr. företag som ingår i pkt

MÅLGRUPPER
Vår målgrupp har varit fokuserad på den lokala publiken. Marknadsföring genom artiklar, reportage, tv och
webb lockar hit den internationella och nationella publiken men sådant tar oftast några år att bygga upp. Vi
tror på en ökning inför kommande säsonger i de målgrupperna. Dessutom så har UNWTO - United Nation
World Travel Organisation beräknat en tillväxt i besöksnäringen på 3 % /år fram till 2030 (Se bifogat brev från
Swedish Lapland och Visit Luleå). Vår målgrupp under 2017-2019 kommer att vara alla som vi haft som
publik hittills men nu kommer vi även att bearbeta företag och event/reseföretag på ett strategiskt och
målmedvetet sätt.
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GENOMFÖRANDE DE KOMMANDE TRE ÅREN
Nu har ”alla” upplevt kvaliteten och upplevelsen av Ice Music och vet att det fungerar. I början lovade vi en
stor medial publicitet och nu kan vi se att det blev så.
Ice Music har och kommer att fortsätta att lyfta Luleå kulturellt och internationellt samt vara en central del
av Luleås vinterturism och ekonomi. Läs det bifogade brevet från Swedish Lapland organisation och Visit
Luleå. Där finns ett starkt underlag till varför Ice Music är viktig för länets utveckling av besöksnäringen. Vi
ser flera utvecklingsfaser som vi inte hunnit utveckla och som kommer att stärka konsertverksamheten och
den egna ekonomin:
◆ Utveckling av konsertverksamheten.
◆ Bygga upp en hållbar ekonomisk verksamhet.
Utveckling av konsertverksamheten
Under de tre år som Ice Music funnits i Luleå har vi byggt upp ett stort nätverk av musiker från länet. Den
erfarenhet som de skaffat sig av isinstrumentens funktion, för- och nackdelar, gör att instrumenten utvecklas
ständigt. De gör att de kan leverera bättre och bättre konserter. Vårt “stall” av musiker är vi mycket rädda
om och vi vill ha en fortsättning av samarbetet. För att förnya och utveckla konsertprogrammet vill vi ta in
olika, mer eller mindre kända sångare/sångerskor som konserterna byggs upp kring.
Vårt arbete med att ta fram paket med ett tema får också styra nästkommande års konserter. Under
paketeringsarbetet med bland andra Vineyard Event & Konferens (se bifogad letter of intent) utgår vi från
varandras karaktär och styrkor för att skapa temapaket som vid slutkund ger en röd tråd med bra helhet och
kvalité. Den musikstil som vi kommer överens om kan även ingå i årets program för att fördela repkostnader
över fler konserter.
Vi söker även samarbete mellan de olika kulturorganisationerna som Norrbottensteatern,
Norrbottensmusiken, Musikens makt, Kulturens hus, Lule Stass och BD pop. Vi har haft ett stormöte med
dessa organisationer den 6 april för att helt förutsättningslöst diskutera vilka slags samarbeten och utbyten vi
kan skapa.
Bygga upp en hållbar ekonomisk verksamhet
Enligt den rådgivning som vi fått från Affärsrådgivaren Kari Kumpula, ALMI och Einar Knudsen, Swedish
Lapland, finns vår största ekonomiska utveckling i att sälja mot företag, Eventarrangörer, researrangörer,
egna paket på hemsidan och att ingå i andras paket. Vikten av att paketera har äntligen landat i vårt
medvetande. Kunskapen har getts till oss genom de kurser som Visit Luleå och Swedish Lapland tagit fram.
Kursen innehåller paketering med steg-för-steg-modell; informationsinnehåll, utformning, prissättning, avtal
mellan olika parter, kontaktnät, lagar och förordningar. (Se arbetssätt och verksamhetsbeskrivningar för
detaljer)
Vi har kontaktat flera företag för att skapa paket och erbjuda paket. (Se projektorganisation där företagen är
nämnda. Se även bifogade letter of intent på nytillkomna samarbetspartners.)
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ARBETSSÄTT OCH VERKSAMHETSBESKRIVNING
De kommande tre åren kommer att genomföras på liknande sätt som de tidigare tre åren. Skillnaden är att vi
inriktar oss på försäljningen offensivt och strategiskt. Musikaliskt kommer vi att jobba mest med de musiker
som redan behärskar isinstrumenten, men engagera enstaka musiker och vokalister som sätter sin prägel på
konserten. Det kan röra sig om en känd artist som medverkar på konserten eller att vi skapar ett tema kring
en viss musikstil eller känd grupp/artist, t ex ABBA.
Citat från kursbeskrivningen: ”I projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland drivs
exportmognads- och affärsutvecklingsprogrammet Arctic Spirit in Swedish Lapland (ASSL). Programmet är
utvecklat specifikt för företag som vill öka sin försäljning på den internationella resemarknaden. ASSL
kommer att stärka små- och medelstora företag i besöksnäringen med ny kunskap inom affärskritiska
processer.” Utifrån kursen har Ice Music tagit fram 6 säljmålgrupper:
1)Företag, eventarrangörer, researrangörer exv. NEX och bussbolag
Vi arbetar just nu med att ta fram paket för grupper från 20 - 200 personer. Vi jobbar med olika teman,
håller en röd tråd, gör en spännande och köpintressant produkt. Paketen är i samarbete med restauranger
och eventföretag. Även hotell och aktivitet kan ingå i dessa typer av paket.
2) Företag: Samarbetspartners/sponsorsamarbeten som vill marknadsföra sig i samband med Ice Music. I
det ingår även konsertbiljetter, konsertvärdskap, inbjudan till VIP-konsert och andra event. Vi har tagit fram
olika kostnadsnivåer som betalas i form av pengar eller barter.
3) Företag: sälja företagsjulklappar till offentliga konserter. Detta kräver ett stort arbete med att ringa runt
till företag och vi är redo för det arbetet.
4) Företag: Privata konserter i olika storlekar (ej paketering).
5) Egna paket på hemsidan mot privatturism/besökare: Mot privatresenärer som bokar sina egna aktiviteter.
Genom att få 10-30 % av medarrangerande företag när försäljningen sker från vår hemsida kan man få en
betydande vinst. Vår intäkt från biljettförsäljningen är låg men med paket kan man dubblera intäkt per
biljett. Detta kräver att vi styr om trafiken för Ice Music-information till vår webbsida och därefter länkar till
fb, instagram och twitter. Det administrativa arbetet för enstaka paket har varit avskräckande, sett rent
arbets- och ekonomiskt, men genom en ny webbfunktion som www.bokun.io tagit fram, förenklas arbetet.
Titta gärna på deras hemsida för inspirerande paketering. Som ett mycket bra exempel för framgångsrika
paketeringar finns Ice Adventure som Einar Knudsen varit delägare i (nu konsult för Swedish Lapland). När
han sålde företaget så var årsomsättningen för Ice Adventure 40 miljoner kronor. Av den summan var det 8
miljoner som tillföll Icehotel för att paket såldes genom Icehotels webbsida.
6) Ingå i andras paketeringar.
Utöver säljmålgrupperna kommer vi att sälja in möjligheten att ha sitt bröllop i iskonserthallen. Arrangera 1
workshop per år som vi söker finansiering för externt exempelvis från ett företag eller organisation. Vi vill
hitta kopplingar mot olika grupper. T ex workshops mot musicerande ungdomar i t ex Kulturskolan. BD pops
utvecklingsarbete skulle kunna bli en workshop, flyktingförläggningarna kan kanske ha intresserade musiker.
Dessa idéer är ännu inte påbörjade men visar på de möjligheter som finns till spännande samarbeten.
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PROJEKTORGANISATION OCH SAMARBETSPARTNERS
Projektledare Tim Linhart arbetsleder snötillverkningen. Uppbyggnad av iskonserthall. Bygger och
underhåller alla isinstrument. Medverkar vid alla konserter och event som presentatör och ansvarig.
Producent Birgitta Linhart arbetar med all typ av administration, konsertprogram, marknadsföring,
säljansvarig, personalansvarig, företagsorganisationsansvarig, ekonomiansvarig.
Producent assistent Annette Strandljung har gått bredvid Birgitta för att lära sig alla typer av uppgifter under
4 månader. Hon kommer att ta delar av personalansvaret, administration etc.
Ekonom Anna Lindblom bokföring, löner, försäkringar, allt mot skatteverket och vid redovisning
Swedish Lapland, Visit Luleå, Tillväxtkontoret Luleå Kommun,
Ett flertal återförsäljare såsom incoming, dmc, researrangörer, eventarrangörer (Energy, Travel Gate, NEX,
Best of Scandinavia, Taber Holiday, Konfaktiv, Swedish Lapland, Visit Luleå).
BDX, Norrbottens media, HS copy, SSAB, Luleå Energi, Lulebo, Duroc och JKA frys har varit våra
samarbetspartners i form av ekonomiska sponsorer och bartersponsorer. De flesta av dem har uttryckt ett
intresse av att vara med i framtiden. Några måste avvakta till hösten med beslut.
Office, Miroi, Norrlandsfonden, Swedbank, Galären, Nåjden, Mefos har uttryckt en önskan att få vara med i
någon form i framtiden, antingen som sponsor eller köpare av event/ företagsbiljetter. Arbetet med att sälja
in har påbörjats nu under våren och fortsätter genom alla åren för att bygga upp en kundkrets. Nya och
återkommande.
Vineyard, Kulturens hus är två av de som vi hittills har diskuterat fram förslag på gemensamma paket. Längre
fram kommer vi att diskutera sammarbetspaket med hotell, andra restauranger och aktivitetsföretag.
MEDIA I KORTHET 2013-2016
Vår presslista för de senaste tre säsongerna (Se bifogad lista sid: 14-35 ) visar omfattningen av det
internationella intresset och fascinationen för konstformen Ice Music. Här följer en sammanfattning i
korthet.
Nyhetstidningar såsom; The Guardian, the Telegraph, Wall Street Journal (front page), Time Magazine.
Veckomagasin och intressemagasin såsom; Allas, Hemmets journal, Allers, Strad, Klassisk musik Journal, Blue
Grass Magazine, Maker Magazine, Good Magazine, Luxury Travel (Taiwan).
TV-program i form av nyheter, reseprogram, populärvetenskapliga och dokumentärt i Ryssland, Finland,
Sverige, Tyskland, Frankrike, England, USA (CNN, CBS, MSN, National Public Radio), Kanada, Brasilien
(TV-programmet Fantastico i Brasilien sågs av 40 miljoner människor!) etc. Hundratals bloggar och youtube
och Facebook har massor med blogglänkar och klipp av våra konserter. Varenda en av dessa bloggar, artiklar
och program finns Luleå som platsen där detta händer.
Det är rimligt att säga att hundratals miljoner människor i alla hörn av världen har hört talas om/ läst om Ice
Music i Luleå. Det är viktigt att inse att detta enorma berg av uppmärksamhet tillfaller även platsen, Luleå.
Ice Music har lagts till listan på Bucketlist.com – ”en måste-uppleva-innan-jag-dör”.
Som separat media tillägg har vi en video som gjorts av två fotografer från San Diego. Videon finns även som
länk i sidangivelsen/försättsblad.
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VISIONER FÖR FRAMTIDEN
Vi ser en utvecklingspotential för Ice Music och Gültzauudden. I framtiden vill vi ha en receptionsigloo/isbar
som tar emot gäster innan och efter konsert men också när det inte är aktiviteter. En verksamhet som kan ha
fasta öppettider och guidade visningar. Försäljning av diverse Ice Music/ Luleå/ Swedish Lapland relaterade
artiklar, dryck, glass och dylikt. Vid visningar eller privata event ger det en fin inramning som kan vara
avgörande för att förlägga eventet hos oss. Planerna som finns att utveckla Rådshuset är för oss mycket bra.
All typ av aktivitet i huset kommer att ge ett mervärde för området och vår verksamhet. Om det blir
restaurang / café kan vi helt säker göra mycket fina samarbeten. Vi vill även hjälpa till/finnas med att skapa
en barnvänlig lekplats med hjälp av snö och is. Den uppskattade draken som rutschkana får gärna komma
tillbaka. Workshops i snö/isskulptur, tillverkning av isinstrument, ismusik etc. Promenad i skogen för
is/snöskulpturer etc. I dagsläget fokuserar vi på säljsidan för att stärka vår ekonomi och göra den mer stabil
och hållbar. Vi kan se att våra visioner kommer att vara ett stort stöd för att locka företag att göra event hos
oss. Våra framtida visioner går hand i hand med en hållbar ekonomi.
Större konserthall och permanent amfiteater
Längre fram kommer vi att presentera till Kommun och Länsstyrelsen och andra aktörer ett detaljerat förslag
för Ice Musics framtida planer och investeringar på Gültzauudden. Förslaget innehåller en Ice Music
Konserthall som är mer än dubbelt så stor som vad vi bygger nu, med fyra i stället för två kupoler, dansgolv,
och plats för cirka 350 personer.
Förslaget är att även bygga en permanent amfiteater placerad på samma plats som iskonserthallen byggts de
två senaste åren. Utformningen av amfiteatern och den nya ballongen har perfekt passform för varandra, det
kommer att innebära en stor kostnadsminskning och tidsbesparande att bygga den större iskonserthallen
varje vinter. Snötillverkningen flyttas till Gültzauudden och på så sätt minskar man transportkostnader av
snö. Amfiteatern som förmodligen kommer presenteras i betong/sten kommer att integreras på ett smakfullt
sätt i naturen. Den nedsänkta scenen och sittplatserna skapar en akustiskt bra miljö samtidigt som den
minimerar störning mot grannskapet. Luleåborna får en avsevärd förbättring av utomhuskonserter i det
vackra parkområdet Gültzauudden.

102

7

2015 utfall

2016-04-19

2016 prognos

2017 budget

2018 budget

2019 budget

4126000

2805857

2950000

4 862 000

4 961 400

5 167 000

-1181000

-541000

-600000

-993 845

-1 220 885

- 1 382 850

2945000

2264857

2350000

3 868 155

3 740 515

3 784 150

- 955 000

- 114 000

- 150 000

- 1 188 000

-1 188 000

-1188 000

- 65 000

- 65 000

- 158 472

- 231 037

-278 269

- 611 000

- 641 000

- 650 000

- 650 000

-650 000

- 978 000

- 582 000

- 732 000

- 600 000

- 600 000

-600 000

Förbrukningsinvent, arbetskläder

- 12 000

- 32 321

- 35 000

- 50 000

-50 000

-50 000

Marknadsföring & sälj

- 738 000

- 532 816

- 540 000

- 650 000

- 650 000

-650 000

RESULTATBUDGET
Försäljning TKR
Totalt Produktområde TKR
Material/varukostnader

Inköpta tjänster:
ljudtekniker, musiker,
inkl resor

Bruttovinst
Rörelsekostnader
Löner, samkostnad (OH, ej fördelat)Producent, Prod.ass.,
ekonom, Projektledare
indirekt tid
Löner, direkt kostnad (enl proj Tim direkt tid, värdar
budget)
Löner, byggarbeten uppförande av
iglo
Fastighetskostnader, inkl
uppförande av iglo

Material, frakter,
maskintjänster,
bygglöner

Förvaltningskostnader

Kto 6100-6999, exvis
Redovisning, försäkr,
adm

- 216 000

- 308 000

- 330 000

- 300 000

-300 000

-300 000

Avskrivningar

Frysaggregat inköpt
2016

- 35 000

- 50 000

- 62 171

- 62 000

- 62 000

-62 000

Summa rörelsekostnader

-2 934000

-2 295137

-2 555 171

- 3 658 472

- 3 731 037

- 3 778 269

Rörelseresultat

11 000

- 30 280

- 205 171

209 683

9 478

5 881

-1 000

- 1 000

-

-

-

- 206 171*

209 683*

9 478

5 881

Räntenetto
Resultat före dispositioner & skatt

11 000

-

31 280
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2015 utfall

160419

2016 prognos

2017 budget

2018 budget

2019 budget

Bruttovinstmarginal

71%

81%

80%

80%

75%

73%

Övriga driftkostnader/försäljning

47%

76%

79%

50%

50%

49%

573000

573000

1221100

1686400

2031600

240900

825000

1115400

Nyckeltal

Privatmarknad, intäkter
Företagsmarknad, intäkter
Summa privata intäkter

874000

573000

573000

1462000

2511400

3147000

Företag, barter & sponsring

457000

525000

525000

600000

600000

600000

Totalt privat försäljning**

1331000

1098000

1098000

2062000

3111400

3747000

Totalt privat försäljning i %

32%

39%

37%

42%

63%

73%

Länsstyrelsen

855000

50000

500000

325000

110000

Landstinget

400000

700000

700000

500000

325000

110000

Luleå kommun

500000

800000

800000

1400000

1200000

1200000

Längmanska Företagarfonden, FB

375000

Övr bidrag; ws Luleå kn, Live Web

664000

Totalt offentliga medel ***

2794000

1500000

1550000

2800000

1850000

1420000

Totalt offentliga medel i %

68%

53%

53%

58%

37%

27%

400000

** Underskott 2016 Vi har inte sålt lika bra som året innan. Vi har inte haft nog med resurser för att
kunna fokusera på säljbiten. Vårt fokus har legat främst på att bygga upp kvalitén av
ismusikupplevelsen och ge stabilitet till vår verksamhet. Pga av underskottet 2016 så söker vi ett
högre belopp 2017. Därav överskottet 2017 .
***Offentliga medel 2017-2019 Länsstyrelsen har varit positiva till att i framtiden vara med vid
investeringen av en större konserthall men vill se en tydlig utfasning ur själva projektbudgeten
under 2017-2019. Länsstyrelsen och NLL vill gärna (oftast) gå in i delade projekt med samma
summa. Luleå kommuns summa är baserad på driftskostnaden, dvs uppbyggnaden av
Iskonserthallen. Vi hade en tanke om att ansöka för att integreras i Luleå Kommuns driftsbudget i
framtiden. Vi har fört fram den idén till olika avdelningar inom kommunen. Vi upplever att det finns
en ömsesidig inställning att det kan vara en god idé att ansöka om det i framtiden, men i dagsläget
passar en treårig projektansökan bättre.
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Letter of Intent / Avsiktsförklaring

Datum 160406

Vineyard Event & Konferens har för avsikt att vara en samarbetspartner för
Ice Music in Swedish Lapland säsongen 2017. Vårt samarbete kommer att bestå av:
1) Ekonomisk partner med utbyte av marknadsföring och konsertbiljetter
2) Bartersamarbete med utbyte av marknadsföring och konsertbiljetter
3) Inköp av event / konsertbiljetter / företagsjulklappar
4) Samarbetspartner i paketerbjudande
Vineyard Event & Konferens avser att tillsammans med Ice Music paketera upplevelser i form av musik och
mat i olika teman. Gästande sällskap (20-150 personer) skall kunna boka färdiga paket inkluderande en
musikupplevelse Ice Music för att sedan transporteras till Vineyard och fortsätta upplevelsen i form av mat.
Matupplevelsen är tänkt att spegla musiken i samma tema, där norrländska råvaror kombineras med
vingårdens produkter. Delar av matmenyn kan även servers på istallrikar.
Vår förhoppning är att Ice Music och Vineyards unika erbjudande kommer att locka fler besökare till länet,
kombinationen av is och växtlighet blir unikt.
_______________________________________________
Underskrift

____Linda Viljeros____________________________________________
Namnförtydligande, behörig firmatecknare

20160406
Datum

Luleå
Ort
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Mediarapport från P2 Photography i USA ang deras video om Ice Music - “Buck the Cubicle 3”
April 21 2016
Here’s a compilation of all the media I have found online so far, plus a few other TV spots which haven’t
aired yet but are coming. I’m also including the stats from Vimeo, where the video is hosted.
Video view stats: 27,300 views in 3 weeks
Map of where the video has been viewed: 150 countries.

Here are the total plays by country and in order of most to least.
1678
12539
1948
880
1965
674
737
94
835
960
384
212
68
222
399
110
185
152
273
132
255
153
120
119
176

Japan
United States
Canada
United Kingdom
France
Germany
Australia
India
Sweden
Turkey
Spain
Netherlands
Singapore
Switzerland
Hungary
Thailand
Mexico
Belgium
Lithuania
Italy
175
Russia
South Korea
Denmark
Norway
New Zealand

Brazil
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17

110
78
128
80
70
56
118
70
69
72
70
62
64
49
49
55
37
48
37
24
22
33
18
19
16
9
13
14
19
21
25
15
16
13
12
14
27
13
6
16
8
15
7
5
9
4
17
7
5
12
9
8
5
6

Portugal
Austria
Greece
Poland
Ireland
Finland
Israel
Romania
Ukraine
Argentina
Philippines
Taiwan
South Africa
Hong Kong SAR China
Colombia
Chile
Czech Republic
Malaysia
United Arab Emirates
Saudi Arabia
Vietnam
Slovakia
Slovenia
Egypt
Costa Rica
Luxembourg
Indonesia
Pakistan
Venezuela
Serbia
Croatia
Puerto Rico
Ecuador
Peru
Bulgaria
Morocco
Iceland
Latvia
Dominican Republic
Macedonia
China
Estonia
Panama
Qatar
Kenya
Cambodia
Azerbaijan
Lebanon
Nigeria
Belarus
Bangladesh
Kuwait
Uruguay
Malta
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5
7
4
6
3
5
3
6
4
1
5
7
6
2
3
4
9
7
2
3
1
1
2
3
2
3
2
1
1
2
3
3
3
1
1
2
2
1
1
3
1
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1

Bosnia and Herzegovina
Tunisia
Bahrain
New Caledonia
Cyprus
Réunion
Nepal
Iraq
Jersey
Guernsey
Guadeloupe
Côte d’Ivoire
Guatemala
Trinidad and Tobago
Sri Lanka
Algeria
Moldova
Georgia
Albania
Nicaragua
Monaco
French Guiana
Jamaica
French Polynesia
Zimbabwe
El Salvador
Jordan
Armenia
Barbados
Kazakhstan
Laos
U.S. Virgin Islands
Guam
Bahamas
Faroe Islands
Honduras
Bolivia
Madagascar
Afghanistan
Mozambique
Brunei
Syria
Mongolia
Belize
Aruba
Bermuda
Andorra
Palestinian Territories
Montenegro
Tanzania
Seychelles
Tonga
Senegal
Kyrgyzstan
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fiji
Mali
Uganda
Botswana
Cayman Islands
Malawi
Maldives
Suriname
Libya
British Virgin Islands
Saint Pierre and Miquelo

Here are all the places online in the last month, in rough order from largest site to smallest:
http://www.slate.com/articles/video/video/2016/04/an_orchestra_of_ice_instruments_plays_beautiful_mu
sic_in_an_igloo_in_sweden.html
http://www.slate.fr/story/116463/orchestre-suedois-instruments-musique-glace
http://whatstrending.com/hot-on-youtube/21715-you-ll-never-believe-what-these-instruments-are
http://laughingsquid.com/talented-ice-sculptor-creates-incredible-frozen-playable-instruments-for-an-igloosymphony/
http://www.chonday.com/Videos/icemusiccre4
http://www.contemporist.com/2016/04/03/ice-instruments/
http://www.ufunk.net/en/musique/ice-music/
http://www.bbico.com/News/story.cfm?Sculptor-Builds-Instruments-Out-Of-Ice
http://www.ooyuz.com/geturl?aid=11012946
http://theawesomer.com/ice-music/361815/
http://www.fubiz.net/en/tv/ice-music-performance/
http://beautiful-lands.com/posts/tim-linhart-ice-music#.VxearT9qG9Q
http://sploid.gizmodo.com/maintaining-an-ice-orchestra-is-a-constant-fight-agains-1767777534
http://getnews.jp/archives/1446658
http://jcctech.blogspot.com/2016/03/a-warm-blooded-sculptor-built-entire.html
http://designcollector.net/buck-the-cubicle-tim-linhart-ice-music/
http://www.webchutney.pk/you-wont-believe-what-these-instruments-are-made-up-of/
http://www.tespasnet.com/video-ice-music-musique-instruments-glace/
http://www.gizmodo.in/wtf/Maintaining-an-Ice-Orchestra-Is-a-Constant-Fight-AgainstThermodynamics/articleshow/51606742.cms
https://www.langweiledich.net/musik-auf-instrumenten-aus-eis/
https://www.good.is/articles/linhart-ice-music-instruments-orchestra-sweden
http://devour.com/video/ice-music/
http://tabi-labo.com/258125/ice-music/
http://musicamestracuriositats.blogspot.com/2016/04/instruments-de-glac.html
http://www.adn.com/video/video-ice-sculptor-creates-musical-instruments
http://musicaymercado.org/tim-linhart-icestruments/
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http://baqueton.com/2016/04/06/instrumentos-musicales-hechos-con-hielo/
http://www.broadwayworld.com/bwwclassical/article/STAGE-TUBE-Inside-the-Igloo-of-the-Ice-Orchestra20160329#
http://thalmaray.co/tim-linhart-concert-op-instrumenten-gemaakt-ijs/
http://geargods.net/news/this-mad-scientist-builds-working-instruments-from-ice/
http://tjock.se/sinnet/art/346533/konsert_med_instrument_gjorda_/
http://www.taulard.net/breves.php?section_id=46
http://www.klonblog.com/2016/04/06/video-eis-musik-auf-frostigen-instrumenten/
http://onedio.com/haber/sicakkanli-heykeltirasin-buzdan-muzik-enstrumanlariyla-muhtesem-konserperformansi-700285
http://www.musikexpress.de/video-ein-schwede-der-musikinstrumente-aus-eis-baut-515595/
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-magia-dels-concerts-amb-intruments-de-glac/
http://falandoderock.com/insano-e-incrivel-cientista-cria-instrumentos-com-gelo/
http://www.portfoliolovers.com/home/MuT1MAxsMtTxI8=C/uma-sinfonia-diferente/
http://eyespired.nl/instrumenten-ijs
http://www.superstarz.com/2016/03/30/la-magica-orchestra-con-gli-strumenti-di-ghiaccio/
http://postkolik.com/muzik/buzdan-muhtesem-konser
http://asosya.com/sicakkanli-heykeltirasin-buzdan-muzik-enstrumanlariyla-muhtesem-konser-performansi6002
TV Spots:
Aqui La Tierra, Spanish TV show about climate, nature and science (hasn’t aired yet that I can tell):
http://www.rtve.es/television/aqui-la-tierra
N2K, London TV show viewed across the Middle East and Asia (will be on in about a week):
http://www.itnproductions.co.uk/television-production/entertainment/n2k/
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Ice Music – MEDIA 2013-2016
Obestämt datum men senaste säsongen
Tumbler: https://www.tumblr.com/search/tim%20linhart
“The ice music video Buck the Cubicle will be on an episode of the Spanish tv program Aqui la Tierra soon. It's
a show about art, nature and science. I don't know when it will air yet but I will send you the link to the
episode as soon as a I get it. The video will also be on the London TV program N2K (ITN Network). It
broadcasts also to the Middle East and Asia. It will be on in a couple of weeks so I will send along that link
also when I get it from them.”
/Jenna Close
18 april 2016
JAPAN: http://tabi-labo.com/258125/ice-music/ It provides Japan with overseas hot topics
15 april 2016
http://baqueton.com/2016/04/06/instrumentos-musicales-hechos-con-hielo/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6412326
13 april 2016
https://www.good.is/articles/linhart-ice-music-instruments-orchestra-sweden
http://mirabilis.ca/2016/04/13/tim-linhart-ice-instruments/
12 april 2016
USA http://designcollector.net/buck-the-cubicle-tim-linhart-ice-music/
RYSSLAND http://egida.livejournal.com/feed/view/syndicated/
http://tjock.se/sinnet/tag/musik
11 april 2016
HOLLAND http://thalmaray.co/tim-linhart-concert-op-instrumenten-gemaakt-ijs/
9 april
JAPAN: http://www.gizmodo.jp/2016/04/post_664377.html
8 april 2016
ALASKA: https://www.adn.com/video/video-ice-sculptor-creates-musical-instruments
7 april 2016
http://www.ai-ap.com/publications/article/17353/map-spotlight-meet-tim-linhart-ice-music-maker.html
FRANKRIKE http://www.slate.fr/story/116463/orchestre-suedois-instruments-musique-glace
http://www.iceicemaybe.com/#icesculpture
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6 april 2016
http://beautiful-lands.com/posts/tim-linhart-ice-music#.Vw-QGHpUdcA
http://musicaymercado.org/tim-linhart-icestruments/
https://chesbroretail.com/merch/print-music/
http://geargods.net/news/this-mad-scientist-builds-working-instruments-from-ice/
5 april 2016
“Slate.com: A very well known and popular website in the US”
http://www.slate.com/articles/video/video/2016/04/an_orchestra_of_ice_instruments_plays_beautiful_mu
sic_in_an_igloo_in_sweden.html
http://www.webchutney.pk/you-wont-believe-what-these-instruments-are-made-up-of/
3 april 2016
http://www.contemporist.com/2016/04/03/ice-instruments/
https://flipboard.com/topic/concerthall
http://photovide.com/this-guy-makes-devices-out-of-ice-and-places-on-live-shows-in-an-igloo/
1 april 2016
http://www.chonday.com/Videos/icemusiccre4
http://theawesomer.com/ice-music/361815/
http://www.refinedguy.com/2016/03/31/ice-music-tim-linhart-makes-instruments-video/
http://sploid.gizmodo.com/maintaining-an-ice-orchestra-is-a-constant-fight-agains-1767777534
http://www.fubiz.net/en/tv/ice-music-performance/
http://www.follownews.com/talented-ice-sculptor-creates-incredible-frozen-playable-instruments-for-anigloo-symphony-10rio
http://videos.komando.com/watch/10249/kims-picks-fascinating-orchestra-plays-with-instruments-madeof-ice
http://fr.ubergizmo.com/2016/03/30/concerto-glace-majeure.html
http://www.gizmodo.in/wtf/Maintaining-an-Ice-Orchestra-Is-a-Constant-Fight-AgainstThermodynamics/articleshow/51606742.cms?utm_source=GIZ&utm_medium=feed&utm_campaign=GIZMO
DO
http://onedio.com/haber/sicakkanli-heykeltirasin-buzdan-muzik-enstrumanlariyla-muhtesem-konserperformansi-700285
31 mars 2016
https://laughingsquid.com/talented-ice-sculptor-creates-incredible-frozen-playable-instruments-for-anigloo-symphony/
http://whatstrending.com/hot-on-youtube/21715-you-ll-never-believe-what-these-instruments-are
http://devour.com/video/ice-music/
http://www.tespasnet.com/video-ice-music-musique-instruments-glace/
http://www.p2photography.net/MOTION/BUCK-THE-CUBICLE-3/1/
http://www.shutterupnorth.com/shutterupnorth/ice-music-nedmontering
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30 mars 2016
http://www.ufunk.net/en/musique/ice-music/
https://www.liverpool.ac.uk/physics/staff/timothy-veal/publications/
http://tjock.se/sinnet/art/346533/konsert_med_instrument_gjorda_/
http://www.kuriren.nu/nyheter/lulea/nu-smalter-det-i-sodra-norrbotten-8790850.aspx
UNGERN: http://24.hu/szorakozas/2016/03/30/hallotta-mar-a-final-countdown-jegverziojat/
TURKIET:http://onedio.com/haber/sicakkanli-heykeltirasin-buzdan-muzik-enstrumanlariyla-muhtesemkonser-performansi-700285
http://tjock.se/sinnet/art/346533/konsert_med_instrument_gjorda_/
29 mars 2016
http://laughingsquid.com/?s=buck+the+cubicle Amerikansk megapopulär nyhetsblogg
http://www.broadwayworld.com/bwwclassical/article/STAGE-TUBE-Inside-the-Igloo-of-the-Ice-Orchestra20160329
21 mars 2016
http://duonoje.se/ice-music-25-mar-2016
15 mars 2016
http://surfstart.se/sno-is
12 mars 2016
http://www.langmanska.com/projektexempel/kreativa-och-kulturella-naringar/
10 mars 2016
http://www.gultzausvanner.se/author/admin/
4 mars 2016
https://stadsevent.se/evenemang/ice-music-the-swedish-music-wonder/
3 mars 2016
http://www.swedishlapland.se/inspirationsartikel/upptack-varldens-coolaste-orkester/
2 mars 2016
http://www.swedishlapland.se/produkt/ice-music/
29 feb 2016
http://www.kuriren.nu/nyheter/lulea/en-ny-stabil-stomme-for-ice-music-8739130.aspx
28 feb 2016
https://www.facebook.com/lulealovesaustin/
27 feb 2016
http://www.lulea.nu/visitlulea/aktiviteter
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23 feb 2016
http://www.theguardian.com/travel/2016/feb/23/ice-swimming-sweden-how-to-chill-out
22 feb 2016
http://www.nsd.se/kultur/vi-maste-fa-alska-a-a-och-o-9877783.aspx
21 feb 2016
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/ice-music-vill-satsa-saknar-pengar-9874845.aspx
16 feb 2016
Artikel i veckotidningen Allers, sid 8: “Vår passion för is gav oss Frost”
10 feb 2016
http://www.taylorcollective.com/?p=1715
http://www.swedishlapland.com/stories/a-fairytale-winter-experience/
5 feb 2016
http://duonoje.se/ice-music-5-feb-2016
https://stadsevent.se/evenemang/ice-music-arctic-light/
http://www.nsd.se/kultur/magiskt-nar-tva-visionarer-mots-i-igloon-9846871.aspx
30 jan 2016
http://www.nsd.se/kultur/gemytlig-hillbilly-i-igloon-9831633.aspx
25 jan 2016
http://www.arcticairlink.com/a-unique-ice-cold-experience/
23 jan 2016
http://www.kuriren.nu/nyheter/arets-ice-music-ar-den-basta-hittills-8687991.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/arets-ice-music-ar-den-basta-hittills-9803405.aspx#cxrecs_s n
22 jan 2016
http://www.kuriren.nu/kultur/andaktigt-lyssnande-under-perfekta-forutsattningar-8696853.aspx
19 jan 2016
http://www.bbc.co.uk/programmes/p03fy2z6
15 jan 2016
http://ink-live.com/emagazines/norwegian-magazine/2373/january2016/files/assets/common/downloads/January%202016%20N%20by%20Norwegian%20Magazine.pdf
9 jan 2016
http://www.norwegian.com/magazine/features/2016/01/how-do-you-make-an-ice-orchestra
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/han-bygger-musik-av-is-9783649.aspx
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8 jan 2016
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/har-ska-kyla-bli-musik
4 jan 2016
http://www.kuriren.nu/nyheter/lulea/icemusic-flyttar-fram-premiaren-en-smula-8662854.aspx
31 dec 2015
http://www.kuriren.nu/nyheter/sa-firar-kandisarna-in-det-nya-aret-8658452.aspx
21 dec 2015
http://www.icemusic.se/sv/2015/12/radio-intervju-with-tim-linhart-2/

17 dec 2015
https://issuu.com/utvecklingskontoretlulea/docs/story_svenska
14 dec 2015
http://www.kuriren.nu/nyheter/lulea/nu-kor-ice-music-sa-det-ryker-om-igloobygget-8631383.aspx
25 nov 2015
http://www.lulea.nu/besoekare/tellus/1066393/IceMusic---A-Tribute-to-Dan-Fogelberg/
29 okt 2015
https://www.pinterest.com/jasminewall646/cool-violins-and-such/
28 okt 2015
http://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/fler-nyheter/ice-music-far-mer-pengar
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/de-deltog-i-kulturhelg-9626567.aspx
http://www.norrbottenmediaweek.se/om-nmw/
23 okt 2015
http://www.lulea.se/naringsliv/nyheter/nyhetsarkiv/2015-10-23-stort-intresse-for-kultur--evenemangs--ochbesoksnaringen-i-lulea.html
20 sep 2015
http://palott.se/?page_id=1910
17 sep 2015
http://rapturemagazine.com/over-the-bridge/sweden-ice-concerts/
15 sep 2015
http://lulea.mynewsdesk.com/pressreleases/japanska-staeder-och-ledare-inspireras-av-luleaa-1218607
2 sep 2015
http://www.rikskonserter.se/frosty-nights-en-iskall-konsert/
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31 aug 2015
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/en-fortsattning-for-ice-music
http://www.lulea.se/kommun--politik/nyheter/nyhetsarkiv/2015-08-31-stadsutveckling-yrkessvenska-icemusic.html
13 aug 2015
http://www.bbico.com/News/
31 juli 2015
http://www.anpdm.com/newsletterweb/43445C4A7443415E4A75484059/434A5D4A78404058477348405B
43
29 maj 2015
http://svidbloggen.se/tag/ice-music/

15 maj 2015
http://www.affarerinorr.se/nyheter/2015/maj/peter-aasa-abisko-och-ice-music-prisade-avbesoeksnaeringen/#.Vw-LPnpUdcA
10 mars 2015
https://www.organicspamagazine.com/ice-music-the-art-of-tim-linhart/
PRESS OCH MEDIA 2015:
Uppdaterad 5:e maj 2015
May 5, 2015 Norrbottens affärer:
http://www.norrbottensaffarer.se/nyheter/fler-nyheter/icemusic-satte-lulea-pa-kartan
April 21, 2015 Affärer i Norr web page:
http://www.affarerinorr.se/nyheter/2015/april/kylig-framtid-foer-ice-music/#.VT32ZXkcT4Y
March 31 2015 Göteborgsposten:
http://www.gp.se/nyheter/ledare/skronikor/1.2672950-niklas-nordstrom-fran-goteborg-till-lulea
March 30, 2015 Pluggliv web page:
http://pluggliv.se/2015/march/upplev-lulea.html
March 29, 2015 German travel TV, (the very end of the reportage)
http://www.n-tvnow.de/ps-klassik-mobil/reportage-schwedisch-lappland-imoldtimer.php?film_id=195883&player=1&season=0
March 27, 2015 Kuriren Local News paper:
http://www.kuriren.nu/nknyheter/is-kan-bli-vinnare-8204337.aspx
March 27, 2015 Näringslivetspris.se web page:
http://www.naringslivetspris.se/nominerade/nominerade-hjaernbalken/
March 27, 2015 Local Radio P4 Norrbotten:
Re-run of the radio documentary “Isens röst” from radio P2.
March 22, 2015 Swedish Radio P2:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/517630?programid=4112
March 19, 2015 Bibliolore The rilm blog:
http://bibliolore.org/2015/03/19/ice-music/
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March 18, 2015 NSD local news paper:
”Luleå storsatsar på Austin” Locked web page only for paying costumers
March 17, 2015 Allas week magazine:
http://allas.se/svenskt-bidrag-slar-rekord-nar-70-ikoniska-landmarken-lyser-gront/
March 16 My News desk:
http://www.mynewsdesk.com/se/visitlulea/pressreleases/premiaer-foer-ismusik-paa-sxsw-1130881
March 15, 2015 National radio P2 article:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4112&artikel=6115855
March 15, 2015 Palotte.se:
http://palott.se/?gallery=den-tuffa-vagen-till-ett-spefardigt-ice-music-i-lulea
March 13, 2015 NSD local newspaper:
“En vit fläck men inte i världen” Locked webpage only for paying costumers
March 12, 2015 Affärer I Norr web page article:
http://www.affarerinorr.se/nyheter/2015/mars/wall-street-journal-skriver-om-isiglon/#.VT33uHkcT4Y
March 12, 2015 MSN Italian article:
http://www.msn.com/it-it/viaggi/notizie/ice-music-un-concerto-di-ghiaccio-in-lapponia/ar-AA9GT8B#image=1
March 11, 2015 Kuriren local news paper:
http://www.kuriren.nu/nknyheter/valkand-new-yorktidning-skrev-om-lulea-8175596.aspx
March 11, 2015 wn.com world news:
http://article.wn.com/view/2015/03/11/In_Sweden_Musicians_Play_Hot_Licks_on_Ice_Instruments/
March 10, 2015 The wall Street Journal article + front page:
http://www.wsj.com/articles/in-sweden-musicians-play-hot-licks-on-ice-instruments-1426023783
March 10, 2015 Organic spa magazine:
http://www.organicspamagazine.com/ice-music-the-art-of-tim-linhart/
March 9, 2015 DOVE Italian article
http://viaggi.corriere.it/viaggi/dritte-dove/curiosita/15_marzo_09/ice-music-concerto-ghiaccio-lapponia-ffdb00d8c653-11e4-80fc-ae05ebe65fb1.shtml?photo=13
March 9, 2015 SUONO Italian magazine article paper and web:
http://www.federicogeremei.it/magazine/icemusic/
March 9, 2015 Review at web page:
http://johaneskoglund.blogspot.se/2015/03/las-min-recensioner-av-snow-divas-och.html
March 7, 2015 NSD local news paper review:
“Igloopera stor konst” Locked webpage for paying customers.
March 5, 2015 NSD Local news paper:
“Snödivorna tar plats” Locked webpage for paying customers.
March 4 /, 2015 Geektown webb page:
http://wearegeektown.se/portfolio/ice-music
March 3, 2015 NSD local news paper + front page:
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/aktiviteterna-stalls-in-pa-grund-av-vadret-9118427.aspx
March 2, 2015 Simrishamnsbladet:
http://www.simrishamnsbladet.se/kultur-noje/musik/varldspremiar-for-city-of-songs-infor-ett-fullsatt-ice-music/
March 2 2015 The Local:
http://www.thelocal.se/20150302/dylan-guitarist-helps-make-music-history-in-lulea-in-northern-sweden-ice-musictlccu
March 1, 2015 Aftonkuriren:
http://www.aftonkuriren.se/?p=87776
March 1 2015 My News desk:
http://www.mynewsdesk.com/se/visitlulea/pressreleases/cool-vaerldspremiaer-foer-city-of-songs-1123499
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March 1, 2015 My news desk:
http://www.mynewsdesk.com/se/visitlulea/images/tim-linhart-grundare-av-ice-music-och-rebecka-digervall-396354
February 27, 2015 Duo Nöje Local newspaper:
http://duonoje.se/ice-music-cities-of-songs-27-feb-2015
February 26, 2015 The Local:
http://www.thelocal.se/20150226/dylan-guitarist-preps-for-ice-music-debut-in-lulea-in-northern-sweden-tlccu
February 26, 2015 Local Radio P4 Norrbotten:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6103815
February 25, 2015 NSD opinion local news paper:
http://www.nsd.se/opinion/en-av-europas-hetaste-regioner-9100575.aspx
February 25 My news desk
http://www.mynewsdesk.com/se/visitlulea/pressreleases/city-of-songs-musiker-fraan-austin-moeter-isinstrumentfoer-foersta-gaangen-1121660
February 23, 2015 Kuriren local newspaper:
http://www.kuriren.nu/nyheter/smart-och-modig-innovation-skapar-jobb-och-tillvaxt-8140400.aspx
February 20, 2015 Swedish Governments webpage:
http://www.regeringen.se/sb/d/19811/a/254559
February 16, 2015 Luleå city webb page article:
http://www.lulea.se/kommun–politik/press–och-informationsmaterial/pressrum/2015-02-16-lulea-on-ice—familjefestpa-isen.html
February 12, 2015 Luleå city web article:
http://www.lulea.nu/original-luleaa-stories/grattis-paa-1-aarsdagen/
February 10, 2015 Inget nytt under solen blogg post:
http://ingetnyttundersolen.blogspot.se/2015/02/ice-music.html
February 7, 2015 Sinhaya news:
http://www.sinhayanews.com/good-news/ice-music-only-lule%C3%A5-swedish-lapland
February 1, 2015 Gultauuddens vänner web page
http://www.gultzausvanner.se/2015/02/01/ice-music/
January 23, 2015 The Austin chronicle
http://www.austinchronicle.com/music/2015-01-23/playback-hanging-in-the-house-of-songs/
January 22, 2015 Tidningen Extra:
“Premiär för ismusik” Vimmelreportage från Ice Music konsert.
January 20, 2015 Swedish Lapland webpage:
http://www.swedishlaplandvisitorsboard.com/blog/2015/01/20/premiar-for-arets-ice-music-med-frosty-nights/
January 18, 2015 Pinterest web page:
https://www.pinterest.com/edwinabacchus/ice-sculptures-festivals/
January 16, 2015 Swedish Radio P4 Norrbotten:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=6069196
January 16, 2015 Kuriren local newspaper review + front page:
http://www.kuriren.nu/kultur/en-lysande-premiar-for-ismusiken-8069143.aspx
January 16,2015 NSD review of Ice Music concert in local news paper:
“Frosty nights i igloon” Locked page for paying customers
January 16 2015 Sunvil offers:
https://www.sunvil.co.uk/discovery/sweden/swedish-lapland/example-itineraries
January 16, 2015 Swedish TV SVT morgon tv:
http://www.svtplay.se/klipp/2606624/isig-musik
January 15, 2015 Swedish TV SVT nordnytt:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/musik-till-bristningsgransen
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Januari 15, 2015 NSD:
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/kommunalradet-besoker-familjeforetaget-8996429.aspx
Januari 15, 2015 Tidningen Extra
Artikel om årets säsong
January 11, 2015 NSD + front page:
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/stora-planer-for-glodhet-ismusik-8996685.aspx
January 11, 2015 Kuriren + front page:
http://www.kuriren.nu/nknyheter/nu-star-arets-iskonserthall-klar-8064583.aspx
January 11, 2015 TV24 Norrbotten link to TV on article:
http://www.kuriren.nu/nknyheter/nu-star-arets-iskonserthall-klar-8064583.aspx
January 2015 Vårt Luleå magazine paper and web at page 10-11:
http://www.lulea.se/download/18.5d37ec4114c42e29128caa/1427189257630/V%C3%A5rt+Lule%C3%A5+12015+l%C3
%A5guppl%C3%B6st.pdf
January 7, 2015 Union of the Baltic cities web page:
http://www.ubc.net/calendar,200,3196.html
December 19, 2014 The Local:
http://www.thelocal.se/20141219/ice-music-gets-fresh-tunes-from-texas-troubadour
December 18, 2014 Allers week magazine:
Article about Ice Music and The Linhart family.
December 16, 2015 Luleå Science park web page:
http://www.luleasciencepark.se/2014/12/ice-music-festival-and-the-ice-orchestra-put-lulea-on-the-worldmap/?lang=en
December 15, 2015 Norrmagazin:
http://www.norrmagazin.de/kultur-lebensstil/ice-music-festival-konzerte-im-iglu/
December 12, 2015 Luleå city info paper and web:
http://www.lulea.nu/media/919204/lulea_vinter2014_sve.pdf
December 10, 2014 Luleå Gratistidning.
Article about the collaboration between Austin, House of songs and Ice Music.
December 5, 2014 Luleå City webpage:
http://www.lulea.se/kommun–politik/nyheter/nyhetsarkiv/2014-12-05-ice-music-samarbetar-med-austin-musiker.html
December 5, 2014 NSD local news paper:
“USA-stjärnor intar ismusikhallen” Locked page for paying customers. About the collaboration between Austin and
House of songs.
December 5, 2014 Norrbottens Kuriren local news paper:
http://www.kuriren.nu/nknyheter/kan-foo-fighters-kan-lulea-7990460.aspx
December 5, 2014 Affärer i norr webb magasin
http://www.affarerinorr.se/nyheter/2014/december/foersta-samarbetet-med-austin-klart/#.VSdXz3kcT4Y
December 1, 2015 Kuriren loca newspaper:
http://www.kuriren.nu/nknyheter/deras-satsning-satte-lulea-kartan-7971495.aspx
December 1, 2015 Kuriren Local news paper:
http://www.kuriren.nu/nknyheter/nu-for-han-sin-kamp-i-medvind-7972866.aspx
November 20, 2014 Luleå city web page:
http://www.lulea.nu/original-luleaa-stories/upplev-vaerldens-coolaste-konsert/
November 2015 Allt om Bröllop magasin
Article about weddings in the concert hall
October 29, 2014 Raketkonsult web page:
http://www.raketkonsult.se/en-unik-kulturell-upplevelse/
October 3, 2014 Norrbottens Kuriren:
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http://www.kuriren.nu/nknyheter/ice-music-reser-till-london-7870405.aspx
October 2, 2014 My news desk:
http://www.mynewsdesk.com/se/visitlulea/pressreleases/vaerldsunika-isinstrument-fraan-luleaa-visas-upp-paa-isbar-ilondon-1063105
October 2, 2014 Affärer i Norr web page article:
http://www.affarerinorr.se/nyheter/2014/oktober/isinstrument-fraan-luleaa-till-london/#.VT33a3kcT4Y
September 29, 2014 NSD local news paper:
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/het-hotellbransch-i-norrbotten-8763581.aspx
September 15, 2015 Luleå city magazine paper and web:
issuu.com/utvecklingskontoretlulea/docs/story_svensk_web
July 29, 2014 Normans Blog:
http://www.normans.co.uk/blog/2014/07/playing-musical-instrument-made-ice/
May 26, 2015 Kuriren local newspaper:
http://www.kuriren.nu/nknyheter/nu-for-han-sin-kamp-i-medvind-7972866.aspx
May 7, 2014 Luleå University web page:
http://www.ltu.se/edu/program/KKMUG/Karriar-och-framtid/Musik-till-is-kyla-och-mygg-1.117958
May 7, 2014 Simply Northern lights web page:
http://simplynorthernlights.co.uk/lulea_asc
http://wearegeektown.se/ice-music-valjer-geektown/
http://webbtv.compodium.se/icemusic/
SVERIGE:
Kulturprogrammet SVERIGE SVT
Nyhetsmorgon TV4
Go´kväll SVT
Musiktidningen GAFFA
NSD
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/nar-helvetet-fryser-till-is-8190040.aspx
http://www.nsd.se/kultur/musikmagin-i-igloon-varmer-sjalen-8143432.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/installt-igen-8141693.aspx
http://www.nsd.se/kultur/spelklart-i-musikigloon-8120990.aspx
http://www.nsd.se/nyheter/lulea/nu-startar-bygget-av-luleas-iskonserthall-8034172.aspx
NorrbottensKuriren
http://www.kuriren.nu/nknyheter/varldens-blickar-vands-mot-lulea-7403181.aspx
http://www.kuriren.nu/nknyheter/hett-efterlangtad-cool-konsert-7267992.aspx
http://www.kuriren.nu/nknyheter/varm-bon-for-kall-konsert-7265701.aspx
http://www.kuriren.nu/kultur/nu-oppnar-luleas-unika-iskonserthall-7260086.aspx
Piteå Tidningen
HemmetsJournal
SR P2 Kulturnytt
Sändes 140218
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/326008?programid=478&playepisode=326008
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5785207
Sveriges radio P4
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4566&artikel=5797639
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=5745283
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Nyheter24
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/761999-har-ar-bandet-som-spelar-pa-instrument-gjorda-av-is
Metro
http://www.metro.se/stockholm/norrlandsk-festival-med-istrument/EVHnbj!7SlhKdZqQg7Yo/
INTERNATIONELLT
Globo TV, Fantastico (Brasilien)
http://globotv.globo.com/rede-globo/fantastico/t/edicoes/v/instrumentos-feitos-de-gelo-sao-a-grande-atracao-deorquestra-na-suecia/3152137/
Sändes söndag 140216, programmet Fantastico har 40 miljoner tittare
Mashable (USA)
http://mashable.com/2014/02/07/band-plays-some-chill-tunes-on-instruments-made-of-ice/
1,8 miljoner followers på deras Facebook där det också var publicerat. Webbartikeln delad 20.000 ggr i sociala media
inom 3 dygn
MSN (flera olika lands editioner)
Latin America: http://estilodevida.latam.msn.com/la-orquesta-de-hielo-de-la-laponia-sueca#image=1
Ireland: http://entertainment.ie.msn.com/gallery.aspx?cp-documentid=259366407
Malaysia: http://travel.malaysia.msn.com/swedish-laplands-ice-orchestra-11?
Portugal: http://viagens.pt.msn.com/lapónia-a-orquestra-do-gelo?
Belgien: http://reizen.be.msn.com/foto/zweeds-orkest-speelt-op-ijskoude-instrumenten
Vice.com produktion för Volvo reklamfilm
https://www.youtube.com/watch?v=YwqtBJMZJIU&feature=trueview-instream&app=desktop
Prosieben, Galileo (Tyskland)
http://www.prosieben.de/tv/galileo/videos/656-eisorchester-clip
Vetenskapsprogrammet Galileo gör ett helt program om Ice Music.DR1 som sänds våren 2014.
DR1 Aftenshowet (Danmark)
http://www.dr.dk/tv/se/aftenshowet/aftenshowet-386#!/21:15
Danmarks största talkshow sändes 140123.
My Modern Metropolis
http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/tim-linhart-ice-music
278.000 followers på Facebook och 49.000 followers på Twitter
Gizmodo/Sploid
http://sploid.gizmodo.com/coolest-band-in-the-world-plays-with-musical-instrument-1518045157
http://www.gizmodo.in/design/8-Otherworldly-Songs-Performed-On-Instruments-Made-OfIce/articleshow/28796259.cms
http://www.gizmodo.de/2014/02/08/die-coolste-band-der-welt-spielt-mit-instrumenten-aus-eis.html
Artikel på webb. Delat på deras Facebook som har 749.000 followers.
Mother Nature Network (USA)
http://www.mnn.com/lifestyle/arts-culture/blogs/ice-orchestra-performs-in-gigantic-cosmic-igloo
https://www.facebook.com/mothernaturenetwork/posts/10152579742203222
Över 2000 likes på Facebook inlägget och över 1300 delningar. 290.000 followers på deras Facebook.
CNN
http://edition.cnn.com/video/?/video/world/2014/01/16/ice-instruments-concert-igloo-sweden-lulea.cnn
Toppade CNN Travel sektionen på deras webb några dagar.
Time Magazine
http://newsfeed.time.com/2014/02/08/cool-music-swedish-musicians-play-instruments-made-out-of-ice/
RTL TV Nachtjournal (Tyskland)
Musik auf Instrumenten aus Eis. Echt cooles Konzert.
http://www.rtl.de/cms/news/rtl-nachtjournal.html
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ZDF TV (Tyskland)
http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2125918/Instrumentieren-auf-gefrorenem-Wasser
18:14 in i sändningen.
The Telegraph (UK)
http://www.telegraph.co.uk/news/good-to-share/10629548/Cool-music-the-band-that-play-instruments-made-fromice.html
Daily Mail (UK)
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2555870/Indie-band-plays-cover-Aviciis-Hey-Brother-musicalinstruments-ICE.html
Monocle.com (UK)
Onlinemagasin inom design o kultur samt 24h radiostation. Intervju m Tim Linhart sändes 140216.
http://monocle.com/radio/shows/the-monocle-weekly/241/ (0:36:36)
Traveler Luxe magazine (Taiwan)
https://www.mook.com.tw/
The Local
http://www.thelocal.se/20131210/swedens-biggest-igloo-concert-where- even-the-instruments-are-made-of-ice
Polymic
http://www.policymic.com/articles/81593/watch-unbelievable-avicii-cover-performed-in-igloo-using-instrumentsmade-of-ice
Travel PR (UK)
http://www.travelpr.co.uk/2013/11/28/lulea-iceconcert-hall-to-host-ice- music-the-coolest-festival-on-earth-staytuned-with-sunvil-discovery/
Spiegel (Tyskland)
http://www.spiegel.de/reise/aktuell/ice-music-tim-linhart-baut-in-lulea- instrumente-aus-eis-a-945399.html
http://www.swr3.de/info/nachrichten/Alles-aus-Eis/-/id=47428/did=2594516/1s04mpj/
Kronehit (Österike)
http://www.kronehit.at/news/was-ist-eismusik/
Interia (Polen)
http://www.interia.tv/wideo-koncert-na-instrumentach-z-lodu-niesamowite,vId,1282625
Index (Kroatien)
http://www.index.hr/black/clanak/ovaj-bend-svira-na-instrumentima-od-leda/726479.aspx
Reisijuht (Estland)
http://reisijuht.delfi.ee/news/news/pildid-ja-video-vaata-kuidas-pohja-rootsis-jaast-pillidega-muusikattehakse.d?id=67778197
Yahoo Digi24 (Rumänien)
http://ro.stiri.yahoo.com/o-formaţie-suedeză-susţine-concerte-la-5-c-180916092.html
Zougla (Grekland)
http://www.zougla.gr/kosmos/article/festival-mousikis-ston-pago
DigitalLife (Grekland)
http://www.digitallife.gr/music-instrument-from-ice-27675
QUÈ! (Spanien)
http://www.que.es/ultimas-noticias/curiosas/201401301658-video-increible-asombrosa-orquesta-instrumentos.htm
Repubblica (Italien)
http://video.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/svezia-i-concerti-piu-cool-la-band-suona-strumenti-dighiaccio/155171/153669
Ilfattaccio (Italien)
http://www.ilfattaccio.org/2014/02/06/ice-music-strumenti-fatti-con-il-ghiaccio-musica-che-mette-brividi-video/
Bored Panda
http://www.boredpanda.org/orchestra-played-their-enchanting-music-with-instruments-made-of-ice/
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Trendhunter (Canada)
http://www.trendhunter.com/trends/ice-music#.UvUT-njjcY4.facebook
Classicalite (New York, USA)
http://www.classicalite.com/articles/5467/20140124/swedens-ice-orchestra-plays-bach-on-frozen-instruments-madefrom-sculptor-tim-linhart.htm
Classical Music (BBC)
http://m.classical-music.com/news/swedish-musican-makes-instruments-ice (BBC)
CBS (Minnesota USA)
http://minnesota.cbslocal.com/video/9756250-swedish-ice-orchestra- performs-in-concert/
The Week
http://theweek.com/article/index/255455/a-song-of-ice-and-wire
AlvaradoStar (Texas USA)
http://www.alvaradostar.net/ci_25084589
WDRB (Louisville, Kentucky USA)
http://www.wdrb.com/story/24529966/fragile-ice-instruments-will-be-gone-by-spring
Boulder Bach Festival (Colorado USA)
http://boulderbachbeat.org/2014/01/27/bach-on-ice/
Allvoices
http://www.allvoices.com/news/16386696-swedens-incredible-ice- orchestra
Dailymotion
http://www.dailymotion.com/video/x1a42vd_i-ce-tunes-sweden-s- incredible-ice-orchestra_news
Newsonia
http://newsonia.com/reader/report/swedens-incredible-ice-orchestra/
China Times
http://www.chinatimes.com/realtimenews/20140208002170-260408
Destinasia
http://www.destinasian.com/countries/europe/sweden-europe/swedens- orchestra-of-ice/
Malaysia Digest
http://devel.malaysiandigest.com/frontpage/29-4-tile/487020-with-vid-swedish-musicians-play-instruments-made-outof-ice.html
Viva (Indonesien)
http://us.life.viva.co.id/news/read/475507-menikmati-alunan-nada-indah-dari-alat-musik-es
Radio Panamerican (Peru)
http://www.radiopanamericana.com/noticias/4415/increible:-construyen-instrumentos-musicales-a-base-de-hielovideo
Correo Del Sur (Bolivia)
http://correodelsur.com/2014/02/02/80.php
Empresate (Venezuela)
http://www.empresate.org/noticias/suecia-conoce-los-instrumentos-musicales-hechos-de-hielo-por-tim-linhart/
El Nacional
http://www.el-nacional.com/mundo/impresionantes-instrumentos-hielo_5_345015507.html
Panorama (Venezuela)
http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia97397.php
http://justsomething.co/band-performs-ice-instruments/ (inkl Facebook-sida som har 47K followers)
http://www.elgrafico.mx/tags/tim-linhart
http://www.sopitas.com/site/280882-la-orquesta-de-hielo/
http://www.sexenio.com.mx/tienesqueverlo/articulo.php?id=10300
http://al5br.net/ice-orchestra-playing-it-cool http://al5br.net/ice-rhapsody

129

34

http://www.joshuastar.net/ci_25084589
http://www.wdrb.com/story/24529966/fragile-ice-instruments-will-be-gone-by-spring
http://eldiario.com.uy/2014/02/07/video-banda-de-musica-toca-instrumentos-de-hielo/
http://www.netjoven.pe/actualidad/139314/Impresionante-Banda-toca-musica-con-instrumentos-de-hielo-VIDEO.html
http://www.cherryradio.com.au/giai-tri/am-nhac/982990-buoi-hoa-nhac-bang-bang-doc-dao (Australien men på
Vietnamesiska)
http://www.blic.rs/Riznica/Razonode/443216/Da-se-smrznes-Orkestar-koji-svira-na-instrumentima-od-leda (Serbien)
http://www.index.hr/black/clanak/ovaj-bend-svira-na-instrumentima-od-leda/726479.aspx (Kroatien)
http://www.ziare.com/magazin/inedit/cat-de-dulce-este-muzica-cantata-in-igloo-la-instrumente-din-gheata-video1281851
http://www.aktuality.sk/clanok/246030/video-ludi-dostavaju-do-varu-tonmi-z-ladu/
http://eju.tv/2014/01/increible-orquesta-toca-con-instrumentos-de-hielo/
http://dailygeekshow.com/2014/02/13/le-concert-le-plus-givre-de-lannee-des-musiciens-jouent-avec-des-instrumentssculptes-dans-la-glace/
http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/LoCurioso/23012014/800391-Crean-orquesta-de-hielo.html
http://www.tonedeaf.com.au/news/international-news/385338/worlds-coolest-band-play-instruments-made-ofice.htm
http://www.redetv.com.br/Video.aspx?32,13,385554,jornalismo,redetvi-noticias,orquestra-toca-instrumentos-degelo (Brasilien)
http://www.youtube.com/watch?v=DA4O0VWCXlU (Brasilien)
http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2014/02-12/303912.shtml
http://www.joshuastar.net/ci_25084589
http://www.wdrb.com/story/24529966/fragile-ice-instruments-will-be-gone-by-spring
http://eldiario.com.uy/2014/02/07/video-banda-de-musica-toca-instrumentos-de-hielo/
http://www.netjoven.pe/actualidad/139314/Impresionante-Banda-toca-musica-con-instrumentos-de-hielo-VIDEO.html
http://www.cherryradio.com.au/giai-tri/am-nhac/982990-buoi-hoa-nhac-bang-bang-doc-dao (Australien på
Vietnamesiska)
http://www.blic.rs/Riznica/Razonode/443216/Da-se-smrznes-Orkestar-koji-svira-na-instrumentima-od-leda (Serbien)
http://www.rtcg.me/magazin/putovanja/41546/orkestar-koji-stvara-muziku-od-leda.html
http://www.ziare.com/magazin/inedit/cat-de-dulce-este-muzica-cantata-in-igloo-la-instrumente-din-gheata-video1281851
http://www.aktuality.sk/clanok/246030/video-ludi-dostavaju-do-varu-tonmi-z-ladu/
http://eju.tv/2014/01/increible-orquesta-toca-con-instrumentos-de-hielo/
http://dailygeekshow.com/2014/02/13/le-concert-le-plus-givre-de-lannee-des-musiciens-jouent-avec-des-instrumentssculptes-dans-la-glace/
http://www.lacronica.com/EdicionEnlinea/Notas/LoCurioso/23012014/800391-Crean-orquesta-de-hielo.html
http://www.tonedeaf.com.au/news/international-news/385338/worlds-coolest-band-play-instruments-made-ofice.htm
http://www.redetv.com.br/Video.aspx?32,13,385554,jornalismo,redetvi-noticias,orquestra-toca-instrumentos-degelo (Brasilien)
http://www.youtube.com/watch?v=DA4O0VWCXlU (Brasilien)
http://www.chinanews.com/tp/hd2011/2014/02-12/303912.shtml (China)
http://www.tamoentoa.com/2014/02/video-increible-musica-con-hielo.html
http://www.teinteresa.es/musica/Haciendo-musica-instrumentos-hielo-video_0_1080492626.html
http://www.playgroundmag.net/musica/noticias-musica/curiosidades/a-que-suena-la-musica-hecha-conhielo (Kanarieöarna?)
http://www.dogguie.net/instrumentos-sorprendentes-de-hielo-en-suecia/
http://www.taringa.net/posts/noticias/17561209/Banda-sueca-toca-con-instrumentos-hechos-de-hielo.html
http://www.buendiario.com/banda-sueca-toca-con-instrumentos-hechos-de-hielo/
http://2mfblog.wordpress.com/2014/02/19/introducing-the-ice-orchestra/#comment-1225
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http://www.escueladefantasia.com/la-musica-que-nacio-del-hielo/
http://www.bugaga.ru/interesting/1146742467-orkestr-s-muzykalnymi-instrumentami-izo-lda.html (Ryssland)
http://1belebey.ru/news/19028/detail (Ryssland)
http://krutayatema.ru/2014/02/07/ (Ryssland)
http://www.kulturologia.ru/blogs/070214/19925/ (Ryssland)
http://re-actor.net/events/8361-ice-orchestra.html (Ryssland)
http://yes.com.ru/news/news_day/SHvedskie_muzykanty_igrayut_na_instrumentah_izo_lda/ (Ryssland)
http://www.enter.co/cultura-digital/entretenimiento/banda-calienta-al-publico-con-instrumentos-musicales-de-hielo/
http://kenh14.vn/cool/thuong-thuc-am-nhac-voi-nhung-nhac-cu-bang-gia-tai-thuy-dien-20140212024817442.chn
http://www.rtbf.be/info/emissions/article_histoire-du-monde-un-orchestre-de-glace?id=8155713 (Schweiz)
http://www.itele.fr/culture/video/un-orchestre-qui-laisse-de-glace-67117 (Frankrike)
http://www.rtl.fr/emission/la-revue-de-presse/ecouter/un-orchestre-de-glace-en-laponie-suedoise7767817569(Frankrike, radioinslag)
http://www.toulouse7.com/2014/02/27/video-concert-avec-des-instruments-fabriques-en-glace/ (Frankrike)
http://www.courrierinternational.com/article/2013/12/11/un-concert-en-igloo-sur-instruments-de-glace (Frankrike?)
http://www.directmatin.fr/culture/2014-02-27/video-des-musiciens-jouent-avec-des-instruments-faits-de-glace661315 (Frankrike)
http://www.giornalettismo.com/archives/1356003/lorchestra-svedese-che-suona-strumenti-di-ghiaccio/ (Italien)
http://www.ilfattaccio.org/2014/02/06/ice-music-strumenti-fatti-con-il-ghiaccio-musica-che-mette-brividivideo/ (Italien)
http://deerwaves.com/geek-deer/musicisti-svedesi-suonano-strumenti-fatti-di-ghiaccio-video (Italien)
http://www.owlkids.com/weird-zone-ice-music/ (Canada)
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-04-12
Håkan Wiklund

1 (2)
Ärendenr
2016/522-3.5.1.1

Tillväxtkontorets yttrande över ansökan om finansiering av
Filmhuset på Kronan
Ärendenr 2016/522-3.5.1.1

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkontorets förslag till beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anslå 200 tkr för år 2016
till Filmhuset på Kronan.
2. Medel anvisas från anslaget för strategiska utvecklingsinsatser.
3. Som villkor gäller Luleå kommuns allmänna villkor för
projektfinansiering.

Sammanfattning av ärendet
Filmskaparna Norr ansöker om 200 tkr per år under perioden 2016-2018.
Projektet syftar till att fortsätta att utveckla en kreativ företagsmiljö i form av
ett kluster för filmföretagare i Filmhuset på Kronan. Målgruppen är
norrbottniska filmarbetare/filmskapare under uppbyggnad av egna företag
och redan etablerade unga företag inom filmområdet. I lokalen får företagen
tillgång till kontorsutrymmen och Bio Kronan. I projektet samordnas
aktiviteter som syftar till att utveckla klustrets företag. Under projektperioden
2016-2018 stöds fortsatt utveckling av företag och filmarbetare genom
utbildning, produktion och mentorskap. Under projektperiodens sista år är
det tänkt att projektet succesivt minskar och företagen får succesivt klara sig
själva. Föreningen Filmskaparna Norr kommer emellertid att finnas kvar för
utbildningar, information och rekrytering av nya förmågor.
Projektet varar tre år. Det första året kostar 841 tkr och finansiering söks från
Luleå kommun (200 tkr), Filmpool Nord (100 tkr), Längmanska
företagarfonden (250 tkr) samt övriga företag (50 tkr). Hyresintäkter ger
241 tkr.
Projektet är en fortsättning på det projekt som bedrivits under samma namn
2012-2015. Under den projektperioden finansierade Luleå kommun projektet
med 200 tkr per år. Tillväxtkontoret menar att projektet med dess inriktning
på filmföretag är ett bra komplement till Luleå kommuns satsning på
Filmpool Nord. Övriga finansiärer går in med sökt belopp för det första året
och tar senare nya beslut för kommande år. Tillväxtkontoret föreslår att Luleå
kommun gör detsamma och anslår 200 tkr för år 2016.

Beslutsunderlag


Ansökan om finansiering av Filmhuset på Kronan, bilaga
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LULEÅ KOMMUN

YTTRANDE

Kommunledningsförvaltningen/tillväxtkonto
ret
Tillväxtkontoret
2016-04-12
Håkan Wiklund




Projektbeskrivning Filmhuset på Kronan, bilaga
Verksamhetsberättelse Filmhuset på Kronan 2015, bilaga

Håkan Wiklund
Handläggare

Beslutet skickas till
Filmskaparna Norr
Tillväxtkontoret
Ekonomikontoret
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2 (2)
Ärendenr
2016/522-3.5.1.1

134

135

136

137

138

139

140

141

142

LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Barbro Müller

2016-05-31

1 (1)
Ärendenr
2016/713-3.5.1.3

Samhällskontorets yttrande över projektet Aktiviteter
kopplade till Södra strand
Ärendenr 2016/713-3.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Mera medias ansökan om
85 000 kronor för projekt Aktiviteter kopplade till Södra strand.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Mera media
ansöker tillsammans om 85 000 kronor från medel för särskilda folkhälsosatsningar lightversionen, för aktiviteter kopplade till projekt Södra strand.
Södra strand är ett projekt som genomförs för andra året i rad. Södra strands
syfte är att möjliggöra möten mellan olika åldrar och uppmuntra till
spontanitet och aktivitet. Södra strand genomförs i samverkan mellan fem
verksamheter som finansierar satsningen på olika sätt.
Beredningsgruppen för medel för särskilda folkhälsosatsningar har bedömt
ansökan och anser att det inte går att tydliggöra vad projektägarna ska göra
för de sökta medlen eller vad som är skillnad till redan inplanerad verksamhet
i det pågående projektet Södra strand. Projektansökan innehåller ingen
förklaring till det. Södra strand finansieras redan av kommunen. Det går
heller inte att utvärdera hälsoeffekter av denna satsning. Förslaget är därför
att avslå ansökan.

Beslutsunderlag


Projektbeskrivning

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
Arbetsmarknadsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, Mera media och
samhällsutvecklingskontoret
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Barbro Müller

2016-05-31

1 (2)
Ärendenr
2016/707-3.5.1.3

Samhällsutvecklingskontorets yttrande över projektet En
festival för alla
Ärendenr 2016/707-3.5.1.3

Kommunledningsförvaltningens/samhällsutvecklingskontorets
förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå stadsbyggnadsförvaltningens, VildaKidz och (å:t kotyr)s ansökan om 100 000 kronor för projektet
”En festival för alla”.

Sammanfattning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen, VildaKidz och (å:t kotyr) ansöker tillsammans
om 100 000 kronor från medel för särskilda folkhälsosatsningar,
lightversionen, för projektet ”En festival för alla”.
Syftet med ”En festival för alla” är att ge alla luleåbor möjlighet att delta i
aktiviteter och möten på Luleå Hamnfestival – oavsett ekonomiska
förutsättningar. Den primära målgruppen är familjer som inte skulle ha
möjlighet att besöka festivalen. Tanken är att i Stadsparken skapa ett område
där allt är gratis: aktiviteter, mat och fika. Ett antal aktiviteter planeras bland
annat festivalkollo, pysseltält och underhållning.
Beredningsgruppen för Medel för särskilda folkhälsosatsningar har bedömt
ansökan och anser att projektet pågår under kort tid och når få deltagare.
Projektet kan även ses som utpekande mot en grupp.
VildaKidz och Kultur utan gränser gör ett bra arbete men har beviljats medel
tidigare för insatser och har även sökt medel som Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor, MUCF, har avsatt för aktiviteter under sommaren.
Kommunen finansierar redan Hamnkalaset, det borde ingå i arrangörens
uppdrag att ordna kostnadsfria aktiviteter. Förslaget är därför att avslå
ansökan.

Beslutsunderlag


Projektbeskrivning ”En festival för alla”

Anna Lindh Wikblad
Samhällsutvecklingschef

Beslutet skickas till
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LULEÅ KOMMUN

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Barbro Müller

2016-05-31

Stadsbyggnadsförvaltningens, VildaKidz, (å:t kotyr) och
samhällsutvecklingskontoret
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2 (2)
Ärendenr
2016/707-3.5.1.3
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