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Inledning 
Mandatperioden 2023-2026 kommer att innebära stora utmaningar för hela kommunkoncernen. 
Industrin arbetar med sin omställning, stora investeringar görs, vi kommer att bli fler invånare och 
stora krav kommer att ställas på kommunen som verksamhet.  

Framtidens Luleå pekar på några delar av den förändring som måste ske för att vi ska nå hållbarhet 
och 100 000 invånare. Under mandatperioden 2019-2022 startades bland annat sex strategiska 
initiativ för att hantera prioriterade utmaningar. 

Den hållbara utveckling som vi vill nå finns beskriven i Vision Luleå 2040. Utvecklingen beskrivs också 
med hjälp av nio övergripande mål till 2040, dessa mål visar på nio ömsesidiga delar av hållbarhet. De 
övergripande målen har också ett förhållande till de globala målen i Agenda 2030. 

 

I början av mandatperioden beslutar kommunfullmäktige om en strategisk plan för mandatperioden. 
Den strategiska planen ska samla de inriktningar som ska styra och leda hela kommunkoncernen för 
fyra år framåt. Bilden ovan visar att strategisk plan har ett förhållande till fyra stycken årliga budget & 
plan. 

Den strategiska planen kommer att ha fem delar, inriktningar för de övergripande målen, en 
planeringsstrategi kopplad till översiktsplaneringen, en sammanställning av de aktuella styrande 
dokumenten som kommunfullmäktige har, inriktningar för stora investeringar och inriktningar för 
stora medborgardialoger. 

 

Till alla delar tar tjänstepersoner först fram underlag som ger en bred bild med sammanställningar av 
fakta och erfarenheter, underlagen ger också olika typer av förslag inför mandatperioden. 
Underlagen används sedan av både tjänstepersoner och förtroendevalda för att ta fram sina förslag 
inför beslutet om strategisk plan i början av den nya mandatperioden. 
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Användning av underlaget 
Underlaget blir tillgängligt på hemsidan under november 2022, placerat under Så styrs Luleå. 
Tillsammans med de andra underlagen för den strategiska planen ska underlagen ge fakta, 
erfarenheter och förslag som behövs för innehållet i förslaget till den strategiska planen.  

Underlaget kan användas för diskussioner och samtal i politiska partierna så att när förslaget till 
beslut om den strategiska planen för mandatperioden kommer upp i februari 2023 har alla hunnit 
med att fundera på sina ställningstaganden.  

I partigruppen kan underlaget användas som det är, läsas igenom och diskuteras. Det är också möjligt 
att be om en presentation av olika tjänstepersoner, kontakta då planalys@lulea.se  

 

 

 

 

 

  

mailto:planalys@lulea.se
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Inventeringen 
Syftet med inventeringen har varit att identifiera fullmäktiges inriktande eller aktiverande styrning på 
lång och mellanlång sikt för att synliggöra den politiska viljan inför mandatperioden 2022-2026. 
Inventeringen har avgränsats till de aktiverande styrdokumenten kopplade till samhällets utveckling 
som säger vad som ska uppnås och ske med olika tidsperspektiv.  

Tidsperspektivet har varit en avgränsning för inventeringen och styrande dokument med kortare 
tidsperspektiv än fyra år som plan och budget är inte med. Inventering omfattar inte organiserande 
styrdokument som reglementen, arbetsordningar etc, inte beslutade regler som taxor, avgifter, 
föreskrifter och inte heller normerande styrdokument som policys, riktlinjer, rutiner och 
vägledningar. Flera av de normerande styrdokumenten är endast för anställda och beslutas inte 
politiskt.  

Basen för inventeringen har varit de dokument som presenteras på hemsidan. Inventeringen 
inleddes med genomgång av politiska beslut om olika dokument, från genomgången togs en första 
lista fram. Den har sedan granskats av berörda och ansvariga tjänstepersoner i olika verksamheter för 
att identifiera innehåll som visar på fullmäktiges styrning. Tjänstepersonerna har sedan bedömt om 
dokumenten har ett innehåll som är aktuellt eller som behöver revideras. Kommunstabens avdelning 
Planering & analys har sedan sammanställt detta underlag. 

”Vart strävar vi?” styrande dokument på mellanlång eller lång sikt. 
De tydliggör vad man på övergripande nivå vill uppnå med och i verksamheten. Den synliggör de 
viktigaste vägvalen, samt lyfter vilka grundläggande förhållningssätt som ska finnas. De tar ut en 
riktning, utan att detaljera underliggande tillvägagångsätt och liknande. Den mellanlånga eller långa 
styrningen är lite mer stabil och har en lite längre giltighetstid, för att den ska få fäste och genomslag.  

”Vad ska vi göra för att röra oss i önskad riktning och med vilka resurser?” styrande dokument 
på kort eller mellankort sikt 
De är en länk mellan övergripande inriktning och ett faktiskt genomförande. Dessa dokument är ofta 
resultat av en process där man försöker bryta ned och prioritera vad som ska göras – i linje med 
angiven inriktning. Här finns avvägningar mellan ambition och tidstempo som ska gälla, och vilka 
resurser (ekonomiska, personella, kompetensmässiga) som ska genomföra.  

Styrning i förändring 
Senaste årens forskning och förändring mot mer tillitsbaserad styrning och ledning i offentlig sektor 
har inneburit en förskjutning mot att styrning mer handlar om att vara stödjande och möjliggörande 
än traditionellt styrande - styrning på distans byts ut mot stöd och samskapande. Detta ska vägas 
mot den effekt som styrning kan ha för att skapa förståelse för mål och mening med verksamheten 
som också är viktig för att verksamheten och de professionella ska kunna ta ansvar och förstå sin del i 
helheten och gentemot dem vi finns till för.  
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Olika typer av aktiverande styrande dokument 
Fullmäktiges mål och riktlinjer 
Fullmäktige är kommunens folkvalda församling och beslutar därför i ärenden av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det är beslut om bland annat mål och 
riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, årsredovisning samt 
ansvarsfrihet. Vad fullmäktige beslutar ska sedan verksamhet i nämnder och styrelse planera för och 
genomföra.  

Nationella mål och riktlinjer  
På många områden som kommuner arbetar inom reglerar nationell lagstiftning eller myndigheter 
vilka mål och riktlinjer som gäller för verksamheten. I olika speciallagar finns även bestämmelser om 
att kommunen ska besluta om ett eget arbete beskriven i ett program, plan, strategi eller liknande. 
Lagstiftningen ger ofta dokumenten en benämning men betonar är att beslutet ska handla om att 
kommunen ska ha och visa ett eget arbete inom området. Exempelvis anger kommunallagen att 
kommunen ska ha ett program för privata utförare och bibliotekslagen anger att kommunen ska ha 
en plan för biblioteksverksamhet.  

Nämnder och styrelser mål och riktlinjer 
Nämnder och styrelser beslutar om mål och riktlinjer inom sina reglementen respektive 
bolagsordningar. Nämnder och styrelser ska lyfta frågor som är av principiell beskaffenhet för beslut i 
fullmäktige.  
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Sammanfattande bild av Luleå kommuns aktiverande styrande 
dokument  

 

Figur 1 Luleå kommuns dokumenttrappa 

På lång sikt (mer än 20 år) 
Vision Luleå 2040 är tillsammans med de nio övergripande hållbarhetsmålen är långsiktiga och 
vägledande för övriga aktiverande styrande dokument. Program till Vision Luleå 2040 
(översiktsplanen) visar de långsiktiga principerna för att uppfylla Vision Luleå 2040 och nå de 
övergripande målen till 2040. Programmet beskriver de avsikter kommunen har för 
utvecklingsarbetet på lång sikt och ska säkerställa en långsiktig handlingsberedskap och planering. I 
översiktsplanen ingår programmets texter och kartor samt fördjupningar i form av utvecklingsplaner 
och tillägg. 

Ett av syftena med vår översiktsplan, Program till Vision Luleå 2040, är att samla alla principer för att 
hantera hela samhällets utveckling och inte enbart frågor som rör mark- och vattenanvändningen. 
Detta syfte grundlades i beslutet om den förra översiktsplanen år 2013, då också floran av 
aktiverande styrande dokument rensades. På så sätt skulle de gemensamma principerna bli ett 
samlat underlag för verksamhet och minska behovet av olika typer av underliggande styrande 
dokument.  

På medellång sikt (4-16 år) 
De styrande dokumenten som finns för medellång sikt handlar om frågor som finns inom flera av 
kommunen uppdrag.  

En tonvikt finns på det som handlar om att tillgodose samhällsbyggnadsbehov men här finns även 
uppdraget att bedriva miljö- och samhällsskydd samt att ge förutsättningar för kultur och fritid och 
hantera ekonomi. Flera av de dokument som finns för att tillgodose samhällsbyggnadsbehov och 
bedriva samhällsskydd är lagstyrda och har krav på att kommunen måste besluta om dem varje 
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mandatperiod. Några exempel på dessa är VA-plan, riktlinjer för markanvisning, 
bostadsförsörjningsprogram, program för krisberedskap och civilt försvar.  

Några dokument ger uttryck för en politisk inriktning inom något särskilt verksamhetsområde. 
Gemensamt för dessa är att flera nämnder och/eller bolag omfattas och ingen av de enskilda 
nämnderna eller styrelserna anser att de kan ta beslutet. Några exempel på dessa är biblioteksplan, 
evenemangsplan, naturvårdsplan, stadsmiljöprogram. 

Andra dokument behandlar olika typer av integrerande perspektiv såsom exempelvis 
Jämställdhetsintegrering och Medborgares delaktighet och inflytande. 
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Aktualitetsbedömning av aktiverande styrande dokument 
Bedömning av översiktsplanens dokument sker separat, det gäller för Program till Vision Luleå 2040, 
Utvecklingsplanerna för Råneå samt Bensbyn och Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Se 
underlag till Planeringsstrategin. 

Aktiverande styrande dokument som bedöms aktuella 
Inventeringen har visat att följande dokument är aktuella och fortsätter att gälla: 

• Finanspolicy
• Avfallsplan
• Biblioteksplan
• Bostadsförsörjningsprogram
• Medborgarnas delaktighet och inflytande
• Olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst

Behov av uppdatering av aktiverande styrande dokument 
Inventeringen har visat att följande dokument har behov av en uppdatering av sitt innehåll: 

• God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
• Parkeringsnorm för cykel och bil
• VA-policy och VA-plan
• Varumärkesplattform
• Bredbandsstrategi
• Förvaltningsplan Världsarvet
• Jämställdhetsintegrering
• Program för krisberedskap och civilt försvar
• Riktlinjer för markanvisning
• Stadsmiljöprogram för Luleå centrum
• Naturvårdsplan
• Informationssäkerhetspolicy
• Policy för inköp och Inköpsriktlinjer

Behov av beslut om nya aktiverande styrande dokument 
Inventeringen har visat att det finns behov av: 

• En plan för nationella minoriteters rättigheter är ett lagkrav, vilket gör att det finns ett behov
av att synliggöra den i någon form.

• Ett program för trygghet och säkerhet har efterfrågats av tjänsteorganisationen för att samla
olika perspektiv på frågan och samordna olika nämnders arbete.

• En policy för strategisk lokalförsörjning har efterfrågats av kommunstyrelsen.

Bedömning av översiktsplanens dokument sker separat. Se underlag till Planeringsstrategin. Där 
ingår också ett fortsatt arbete till beslut för utvecklingsplanerna för Porsön och Centrum som är 
påbörjade. 
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Mer information om aktiverande styrande dokument 
Styrningen finns i olika former såsom kartor, dokument eller ibland som enskilda beslut. På Lulea.se 
finns det mesta att hitta. De styrande dokumenten som behandlar de långsiktiga riktningarna och 
översiktsplaneringen finns samlade under rubriken Kommun & politik/Hållbar utveckling/Vision Luleå 
2040 

Styrande dokument på mellanlång och kort sikt fullmäktige beslutat om finns i huvudsak samlade 
under Kommun & politik / Så styrs Luleå kommun / Styrande dokument 

Andra, mer specifika styrdokument, finns på särskilda verksamhetssidor exempelvis Naturvårdsplan 
under Kommun & politik / Hållbar utveckling / Naturvård och Stadsmiljöprogram under Kommun & 
politik / Hållbar utveckling / Vision Luleå 2040 / Hållbara stadsdelar och byar / Utvecklingsplan 
Centrum 

 

 

 

Sammanställning av befintliga styrande dokument 
På följande sidor finns en tabell med de befintliga styrande aktiverande dokumenten som 
inventeringen har fokuserat på. I tabellen finns korta beskrivningar av respektive dokuments syfte 
och innehåll, vilka verksamheter de styr samt en bedömning av om innehållet är aktuellt. 
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Namn Besluts-

datum 
Dokument-
ansvarig 

Dokumentets syfte och innehåll Vilken verksamhet 
styr den? 

Bedömning av aktualitet 

Finanspolicy 2021-12-20 Finans-
controller 

Finanspolicyn syftar till att klargöra hur 
den finansiella verksamheten ska 
bedrivas och hur finansiella risker ska 
hanteras av kommunen och de 
kommunala bolagen. Policydokumentet 
innehåller mål och riktlinjer för 
kommunkoncernens finansverksamhet. 

Luleå 
kommunkoncern, 
Luleå kommun, 
Luleå 
Kommunföretag 
AB samt de 
dotterbolag som är 
majoritetsägda  

Innehållet är aktuellt men en 
uppdatering och översyn av policyn ska 
ske vartannat år.  Dokumentet 
fortsätter att gälla fram till 2023-12-31  

God ekonomisk 
hushållning och 
resultatutjämningsrese
rv 

2013-10-28 Ekonomichef Luleå kommuns ”Policy för god 
ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv” är utformad 
för att svara upp mot kommunallagens 
krav på riktlinjer om god ekonomisk 
hushållning.  

Kommunen och 
dess förvaltningar 

Dokumentet fortsätter att gälla fram till 
ny tas fram. Idag är beskrivningen 
inaktuell för verksamhetsmål och 
kommunen behöver även se över 
finansiella mål för kommunen och ta fram 
finansiella mål som också omfattar 
kommunkoncernen. 

https://www.lulea.se/download/18.698dea4517ede9c4f8c12cdf/1646313732612/Finanspolicy.pdf
https://www.lulea.se/download/18.449ff66114a5e423f2c215d/1419318096191/God%20ekonomiskhush%C3%A5llning%20och%20resultatutj%C3%A4mningsreserv.pdf
https://www.lulea.se/download/18.449ff66114a5e423f2c215d/1419318096191/God%20ekonomiskhush%C3%A5llning%20och%20resultatutj%C3%A4mningsreserv.pdf
https://www.lulea.se/download/18.449ff66114a5e423f2c215d/1419318096191/God%20ekonomiskhush%C3%A5llning%20och%20resultatutj%C3%A4mningsreserv.pdf
https://www.lulea.se/download/18.449ff66114a5e423f2c215d/1419318096191/God%20ekonomiskhush%C3%A5llning%20och%20resultatutj%C3%A4mningsreserv.pdf
https://www.lulea.se/download/18.74ba225516420d294c2e8/1529564533803/F%C3%B6reskrifter%20om%20avfallshantering%20f%C3%B6r%20Lule%C3%A5%20kommun%202018-06-01.pdf
https://www.lulea.se/download/18.30fc70b21689856c51b2f10/1548938837558/Avfallstaxa%20f%C3%B6r%20Lule%C3%A5%20kommun%202018-06-01.pdf
https://www.lulea.se/download/18.205cf90a15d09cf9f6f3b64/1499411252398/Lokala%20h%C3%A4lsoskyddsf%C3%B6reskrifter%202017.pdf
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Handlingsplan förbättr  
luften i centrum 

2015 SBF, miljö o 
bygg 

Åtgärdsprogrammet är framtaget 2014 
på uppdrag av kommunstyrelsen med 
anledning av att miljökvalitetsnormerna 
för kvävedioxid (NO2) överskreds i Luleå 
centrum. I programmet, som finns 31 
åtgärder och dessa har tagits fram med 
hänsyn till Luleås förutsättningar. 
Åtgärderna utgör ett samlat 
aktivitetspaket som förväntas resultera i 
att miljökvalitetsnormerna för 
kvävedioxid klaras till år 2020. 
Mätningarna som gjorts visar att målet är 
uppnått.  

 
Stadsbyggnadsnämnden har (2021-02-11) 
beslutat att, då målet att 
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
klaras till år 2020 är uppnåtts, föreslå 
fullmäktige att avsluta 
åtgärdsprogrammet. Ärendet har dock 
inte lyfts tillfullmäktige. Nu behöver KF 
besluta om programmet avslutas.  

Parkeringsnorm cykel 
och bil.pdf (lulea.se) 

2016-04-04 SBF, stads-
planering och 
infrastruktur
drift 

Parkeringsnormer är kommunens 
regelverk för hur parkering ska ordnas vid 
ny- eller ombyggnation och beskriver hur 
många bilplatser som krävs för boende, 
arbetande, kunder och besökare med 
flera. Syftet är att skapa en balans mellan 
att säkerställa ett tillräckligt antal 
parkeringsplatser utifrån framtagna 
behovstal. Detta samtidigt som 
parkeringsnormen ska möta och 
verkställa kommunens mål och riktlinjer 
om minskat bilanvändande till förmån för 
gång-, cykel- och kollektivtrafik.  

Kommunens 
förvaltningar 
(kommunen som 
fastighetsägare 
och kommunen 
som ansvarig för 
övergripande 
parkeringsplanerin
g) 

Dokumentet är delvis inaktuellt och bör 
omarbetas.  

 

https://www.lulea.se/download/18.2307ba7f17978d21a363a73/1621408024720/Handlingsplan%20B%C3%A4ttre%20luft%20i%20Lule%C3%A5%20centrum.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2307ba7f17978d21a363a73/1621408024720/Handlingsplan%20B%C3%A4ttre%20luft%20i%20Lule%C3%A5%20centrum.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2e280bca16a9108e443131df/1558332521555/Parkeringsnorm%20cykel%20och%20bil.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2e280bca16a9108e443131df/1558332521555/Parkeringsnorm%20cykel%20och%20bil.pdf
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VA-policy (bilaga) och 
VA-plan 2030 (länk) 

2018-12-17 VA-strateg 
Lumire 

VA-policyn redovisar Luleå kommuns 
målbild för VA-försörjningen 2050 samt 
de principer som kommunen måste 
arbeta med för att nå målbilden. VA-
planen har 2030 som tidshorisont och 
beskriver kommunens planering, riktlinjer 
och de åtgärder som behövs för att 
uppfylla VA-policyn. VA-planen styr hur 
VA-frågorna ska hanteras i kommunen, 
dvs vad som ska lösas genom allmän VA-
anläggning, vad som skall lösas enskilt 
och när utbyggnad skall ske.  

VA-frågorna Dokumentet fortsätter att gälla fram till 
dess att en ny version av VA-planen har 
antagits under senare delen av 2023. 
Planen behöver anpassas efter den nya 
lagen om allmänna vattentjänster. De två 
dokument, policy och plan, är direkt 
kopplade till varandra, och man reviderar 
VA-planen så behöver man också gå 
igenom VA-policyn och ta ett beslut om 
den fortfarande känns relevant eller om 
man behöver göra justeringar.  

Varumärkesplattform 2013-09-17 Kommunikatio
nschef 

Varumärkesplattformen är ett strategiskt 
styrdokument som sammanfattar vad 
varumärket står för och erbjuder sina 
målgrupper. Tillsammans med den 
grafiska profilen är 
varumärkesplattformen ett viktigt 
verktyg i varumärkesarbetet.   

Alla verksamheter 
inom Luleå 
kommun 

Dokumentet är inaktuellt och bör 
omarbetas helt. Luleå kommun som 
varumärke inklusive 
arbetsgivarvarumärket samt platsen 
Luleås varumärke bör ingå i samma 
dokument.   

Bredbandsstrategi 2015-12-14 Kommundire
ktör 

Syftet med bredbandsstrategin är att 
skapa en långsiktig strategi samt 
fastställa en plan för utbyggnad av 
bredbandsinfrastruktur på Luleås 
landsbygd. Genom strategin blir det 
möjligt att samordna kommunens 
förvaltningar och bolag.  

Alla förvaltningar Dokumentet bör revideras utifrån bland 
annat den teknikutveckling som skett på 
senare år, och fokusera på 
förutsättningar till bredband i hela 
kommunen. 

https://www.lulea.se/download/18.2307ba7f17978d21a363a7b/1621408027099/Va-plan%202030.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2307ba7f17978d21a363a7b/1621408027099/Va-plan%202030.pdf
https://www.lulea.se/download/18.110b7394174915e23752787/1600933653348/Varum%C3%A4rkesplattform.pdf
https://www.lulea.se/download/18.27f78a701568ffe33761794/1471426828580/grafisk%20form%20bredbandsstrategi.pdf
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Avfallsplan 2021-2028 2021-06-21 Kvalitet-, 
miljö- & 
arbetsmiljö
chef, 
Lumire AB 

Avfallsplanen utgör ett strategiskt 
styrdokument med syfte att utveckla 
avfallshanteringen och långsiktigt styra 
mot att de internationella, nationella 
och lokala miljömålen inom 
avfallsområdet uppnås.  
I avfallsplanen redovisas de mål och 
åtgärder som kommunen långsiktigt 
planerar med målsättning att avfallets 
mängd och farlighet ska minska, där 
inkluderas även mål och åtgärder för 
avfall som kommunen har rådighet över 
genom sina verksamheter. 
Avfallsplanen innehåller även uppgifter 
om allt avfall som uppkommer inom 
kommunen.  

Luleå 
kommunkoncern 

Planen fortsätter att gälla fram till 2028-
12-31.  

Biblioteksplan 2021-
2025 

2021-05-24 Avdelningsch
ef, kultur och 
mötesplatser 

Biblioteksplanen är ett styrdokument 
som ska innehålla en långsiktig plane-
ring av verksamheten. Alla kommuner 
ska, enligt bibliotekslagen, upprätta en 
plan för den kommunala 
biblioteksverksamheten. Den 
föregående planen sträcker sig fram till 
2020 och inför 2021 har planen därför 
reviderats, anpassats till aktuella lagar 
och övergripande kommunala planer 
för att peka ut en riktning för Luleå 
kommuns biblioteksverksamhet fram till 
år 2025.  

Kultur- och 
fritidsförvaltningen 
(folkbibliotek) 
Barn- och 
utbildningsförvaltn
ingen (skol- och 
gymnasiebibliotek) 
Arbetsmarknadsför
valtningen 
(vuxenutbildninge
n) 

Dokumentet fortsätter att gälla fram till 
2025. Kommer därefter att ses över och 
revideras för kommande femårsperiod.  

https://www.lulea.se/download/18.562a863917b1507fc7935675/1631088424151/Avfallsplan%202021-2028.pdf
https://www.lulea.se/download/18.232636f71812300103c4866/1654666826628/Biblioteksplan%20Lule%C3%A5%202021-2025_tillg%C3%A4nglig.pdf
https://www.lulea.se/download/18.232636f71812300103c4866/1654666826628/Biblioteksplan%20Lule%C3%A5%202021-2025_tillg%C3%A4nglig.pdf
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Bostadsförsörjningspro
gram 

2022-06-20 Stadsarkitek
t 

Bostadsförsörjningsprogrammet är ett 
strategiskt och vägledande dokument vad 
gäller bostadsbyggande och utvecklingen 
av bostadsbeståndet i den kommunala 
planeringen. 
Bostadsförsörjningsprogrammet 
innehåller kommunens mål för 
bostadsförsörjningen och insatser för att 
nå dessa mål. Bakomliggande fakta och 
statistik redovisas i en bilaga.  

Kommunens 
förvaltningar 

Dokumentet fortsätter att gälla fram till 
2030  

Fördjupad översikts-
plan Bensbyn 

2021-09-27 STAB, 
samhällsutv 

Se översiktsplan och planeringsstrategin Kommunens 
förvaltningar 

Se översiktsplanen och underlag till 
planeringsstrategin 

Förvaltningsplan 
Världsarvet 2015-2020   

2015-05-22 Världsarvs-
samordnare
  

Förvaltningsplanen ska fungera som en 
gemensam plattform för alla ägare, 
myndigheter och övriga aktörer som på 
olika sätt verkar i Gammelstads kyrkstad. 
Planen ska beskriva världsarvsområdets 
universella värden (OUV) och 
målsättningarna för hur de ska bevaras, 
utvecklas och förmedlas. Prioriterade 
utvecklingsområden ska identifieras och 
ansvarsområden klargöras  

Kultur- och 
fritidsförvaltningen
, Kommunstaben  

Dokumentet slutade formellt gälla 2020 
men gäller fortsatt. Kyrkstadsrådet 
avvaktade den periodiska 
rapporteringen vilket utgör underlag för 
ny plan. Dokumentet bör revideras för 
att omfatta hållbarhet. Under 
våren/sommaren 2023 startar arbetet 
med revidering. Uppskattar att planen 
är klar för beslut i början 2024.  

https://www.lulea.se/download/18.39b40436182ca95331ab0db/1662618513901/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram.pdf
https://www.lulea.se/download/18.39b40436182ca95331ab0db/1662618513901/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram.pdf
https://www.lulea.se/download/18.5e095ecb17850a0a4ff1a5ce/1617780699816/07%20F%C3%96P%20Bensbyn.pdf
https://www.lulea.se/download/18.5e095ecb17850a0a4ff1a5ce/1617780699816/07%20F%C3%96P%20Bensbyn.pdf


16 
 
 

Jämställdhets-
integrering 

2015-11-23 Kommundire
ktör 

Syftet med dokumentet är att leda och 
stödja kommunens arbete med 
jämställdhetsintegrering och därmed 
säkerställa att övergripande mål och 
initiativ på jämställdhetsområdet 
införlivas i kommunen.    

Alla förvaltningar 
och majoritetsägda 
bola 

Dokumentet bör revideras gällande de 
delar som rör Luleå kommuns styrmodell 
och uppföljning samt delar som rör stöd 
till verksamhetsutveckling. Revidering bör 
också ske gällande förtydligande av 
jämställdhetsmål kopplat till nationella 
målformuleringar och initiativ och stöd av 
SKR.   

Landsbygdsutveckling  
strandnära läge 

2021-09-27 Chef 
samhälls-
utvecklings
enheten 

Tillägget är en del av översiktsplanen 
och redovisar hur kommunen definierar 
landsbygds-utveckling samt vilka 
områden som pekas ut för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS). Dokumentet innehåller de 
områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge som finns i 
översiktsplanens mark- och 
vattenanvändningskarta. 

Kommunens 
förvaltningar 

Se översiktsplanen och 
underlag till 
planeringsstrategin 

https://www.lulea.se/download/18.462ce1cb1525bf3efdaeb1f/1454500620460/Ja%CC%88msta%CC%88lldhet,%20strategi.pdf
https://www.lulea.se/download/18.462ce1cb1525bf3efdaeb1f/1454500620460/Ja%CC%88msta%CC%88lldhet,%20strategi.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2a3840d517c2b00856a175cf/1634030213533/06%20Till%C3%A4gg%20LIS.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2a3840d517c2b00856a175cf/1634030213533/06%20Till%C3%A4gg%20LIS.pdf
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Medborgarnas 
delaktighet och 
inflytande  

2022-06-20 Avd chef 
demokrati & 
samhälle 

Policyn syftar till att ge inriktningar för 
Luleå kommuns systematiska arbete med 
att involvera medborgare för att ta 
tillvara kompetens, erfarenhet och viljan 
att bidra. Former, metoder och arbetssätt 
ska leda till att medborgare förstår värdet 
av att delta med sina kunskaper och sitt 
engagemang. Policyn anger vad arbetet 
med medborgarnas delaktighet och 
inflytande ska präglas av samt 
övergripande kring ansvar och vad som 
gäller avseende vissa samordningsfrågor.  

Kommunstyrelsen, 
nämnder och 
förvaltningar  

Dokumentet fortsätter att gälla tills 
vidare  

Program för 
krisberedskap och civi  
försvar 

2019-04-
23 

Samhällsskyd
d, avdelning 
demokrati 
och samhälle, 
Kommunstab
en 

Syftet med programmet för 
krisberedskap och civilt försvar är att 
beskriva hur kommunen ska bedriva sitt 
krisberedskapsarbete under 
mandatperioden 2019–2022 samt 
arbetet med civilt försvar under år 2019–
2020. Enligt överenskommelsen om 
krisberedskap ska kommunen upprätta 
ett styrdokument med övergripande mål 
och inriktning för mandatperioden. 
Styrdokumentet ska beskriva:  
- process för risk- och sårbarhetsanalys,  
- ambition avseende geografiskt 
områdesansvar, och  
- planeringsarbete under 
mandatperioden.  

Kommunens 
förvaltningar 

Dokumentet bör revideras i följande 
delar: 
- Inledande delar behöver ses över och 
anpassas till att programmet avser en ny 
mandatperiod.  
- Beskriven arbetsprocess inom området 
behöver utvecklas något, primärt 
avseende att beskriva kompetenshöjande 
insatsers betydelse för området.  
- Den övergripande inriktningen för 
arbetet behöver uppdateras, t.ex. då 
kontinuitetsanalyser i samhällsviktiga 
verksamheter nu bör fastställas till att 
vara den grundläggande metoden för 
utveckling av krisberedskapen i Luleå 
kommun. Vidare har metoder och 
processer för arbetet med civilt försvar 

https://www.lulea.se/download/18.39b40436182ca95331a6636/1662033042944/Medborgarnas%20delaktighet%20och%20inflytande,%20policy.pdf
https://www.lulea.se/download/18.39b40436182ca95331a6636/1662033042944/Medborgarnas%20delaktighet%20och%20inflytande,%20policy.pdf
https://www.lulea.se/download/18.39b40436182ca95331a6636/1662033042944/Medborgarnas%20delaktighet%20och%20inflytande,%20policy.pdf
https://www.lulea.se/download/18.696975b416cb90e85397455/1567145362627/Program%20Krisberedskap%20och%20civilt%20f%C3%B6rsvar%202019-2022.pdf
https://www.lulea.se/download/18.696975b416cb90e85397455/1567145362627/Program%20Krisberedskap%20och%20civilt%20f%C3%B6rsvar%202019-2022.pdf
https://www.lulea.se/download/18.696975b416cb90e85397455/1567145362627/Program%20Krisberedskap%20och%20civilt%20f%C3%B6rsvar%202019-2022.pdf
https://www.lulea.se/download/18.679b70b813c628f04e12379/1359129120833/Lokala%20f%C3%B6reskrifter%20f%C3%B6r%20torghandel%20i%20Lule%C3%A5%20kommun.pdf
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utvecklats under mandatperioden och 
denna inriktning bör uppdateras.  

Program till Vision 
Luleå 2040 
(översiktsplan) 

2021-09-27 Chef 
samhälls-
utvecklingsen
heten 

Program till Vision Luleå 2040 
(översiktsplanen) visar de långsiktiga 
strategier som Luleå kommun har för att 
uppfylla Vision Luleå 2040 och nå de 
övergripande målen till 2040 för att bli en 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar 
kommun samt en attraktiv plats att bo 
och verka i. Programmet beskriver de 
avsikter kommunen har för 
utvecklingsarbetet på lång sikt och ska 
säkerställa en långsiktig 
handlingsberedskap och planering. 

Kommunens 
förvaltningar 

Se underlag till planeringsstrategin 

https://www.lulea.se/download/18.2c0cabc717d292156642be6e/1652258624188/01%20Program%20till%20vision%20Lule%C3%A5%202040.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2c0cabc717d292156642be6e/1652258624188/01%20Program%20till%20vision%20Lule%C3%A5%202040.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2c0cabc717d292156642be6e/1652258624188/01%20Program%20till%20vision%20Lule%C3%A5%202040.pdf
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Riktlinjer för 
markanvisning 

2017-01-31 
rev 

Samhälls-
utvecklingsch
ef 

Syftet med kommunens riktlinjer för 
markanvisning är att ge en likabehandling 
av byggherrar/-exploatörer och att 
resultatet av markanvisningen, det som 
byggs på platsen, leder till att 
intentionerna i kommunens översiktsplan 
genomförs.  
Riktlinjerna innehåller kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser 
eller upplåtelser av mark-områden för 
bebyggande, hand-läggningsrutiner och 
grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för 
markprissättning.  

Kommunstaben, 
Demokrati och 
samhällsutveckling 
samt 
Stadsbyggnadsförv
altningen, SPID.  

Dokumentet bör revideras i följande 
delar   
- Metod för markanvisning  
- Kommunens handläggning av inkomna 
intresseanmälningar  
- Bedömningsgrunder vid utvärdering av 
intresseanmälningar  

https://www.lulea.se/download/18.790c0ce21573edda8c468c/1594368174865/Markanvisningar,%20riktlinje.pdf
https://www.lulea.se/download/18.790c0ce21573edda8c468c/1594368174865/Markanvisningar,%20riktlinje.pdf
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Stadsmiljöprogram för 
Luleå centrum 

2004-02-23 Chef i ny 
organisation 
Stadsbyggnad
sförvaltninge
n 

Stadsmiljöprogrammet är ett dokument 
som tillkommit av tre anledningar. Den 
första är att kommunen vill lyfta fram 
kvaliteter som finns i stadskärnan. 
Stadens läge, historia, stadsplan och 
klimat ger förutsättningar som det är 
viktigt att ta tillvara och utveckla. 
Stadsmiljöprogrammet syftar till att 
beskriva Luleå centrums kvaliteter och 
möjligheter att utveckla staden till en 
bättre plats att leva och vistas i. 
Stadsmiljöprogrammet ska också vara ett 
underlag för olika kommunala 
förvaltningar i deras arbete. Det kan gälla 
arbetet med översikts- och detaljplaner, 
trafikplanering, miljöarbete, arbetet med 
offentliga utsmyckningar och mycket mer. 
Dessutom ger stadsmiljöprogrammet 
konkreta riktlinjer för utformning av 
stadsrummen i form av gestalt-
ningsprinciper för gator, möblering, 
färgsättning och materialval. 

Kommunens 
förvaltningar 

Dokumentet behöver omarbetas och 
uppdateras inom ny mandatperiod. 
Dokumentet bör revideras i koppling till 
underliggande dokument som trafik-
plan, cykelplan kommande underlag och 
uppdatering såsom GYF för allmän 
plats, riktlinjer för träd, lekplatser, 
belysning (mörkerplan), skötsel av bo-
stadsnära natur, skötsel av ängsmark. 

Utvecklingsplan Råneå 2021-09-27 Chef 
Samhälls-
utvecklings
enheten 

Se översiktsplanen och 
planeringsstrategin 

Kommunens 
förvaltningar 

Se översiktsplanen och 
planeringsstrategin 

https://www.lulea.se/download/18.2307ba7f17978d21a363a7a/1621408026990/Stadsmilj%C3%B6program%20f%C3%B6r%20Lule%C3%A5%20Centrum.pdf
https://www.lulea.se/download/18.2307ba7f17978d21a363a7a/1621408026990/Stadsmilj%C3%B6program%20f%C3%B6r%20Lule%C3%A5%20Centrum.pdf
https://www.lulea.se/download/18.5e095ecb17850a0a4ff1a5d0/1617780701048/09%20UP%20R%C3%A5ne%C3%A5.pdf
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Naturvårdsplan 2000-02-28 Kommun-
ekolog, 
kommunsta
ben  

Planen beskriver bakgrund och motiv 
för den kommunala naturvården och 
innehåller mål för naturvården allmänt, 
samt för olika landskapstyper. 
Kommunens särskilt värdefulla 
naturområden är registrerade i en 
databas och ingår i planen. 

Flertalet av 
kommunens 
förvaltningar - 
stads-
byggnadsförvaltnin
gens SPID:s olika 
ansvarsområden, 
Miljö- och bygg 
och KFF 

Dokumentet fortsätter att gälla 
tillsvidare. Dokumentet bör revideras i 
följande delar: Uppdatering av 
faktauppgifter och en genomgång av 
bakgrundsavsnitten i övrigt kan behöva 
göras med vissa intervall. Dock är 
naturdatabasen och målformuleringarna 
de centrala delarna i planen, vilka i 
praktiken är de som används i 
kommunala planering etc. En revidering 
är därför inte prioriterad i nuläget.  

Informationssäkerhets
policy 

2015-05-25 CISO Hur informationssäkerhetsarbetet ska 
bedrivas i Luleå kommun med syfte att 
skydda information Syfte och mål med 
informationssäkerhet.   

Kommunkoncerne
n 

Dokumentet fortsätter att gälla fram till 
nytt dokument finns. Bedömning av 
innehållets aktualitet: delvis inaktuellt. 
Motivera bedömningen kortfattat. 
Fungerar fortfarande men skulle behöva 
uppdateras så att den beaktar den 
snabba utvecklingen som sker. Ex AI. Ett 
nytt dokument för kommunens samlade 
arbete med trygghet och säkerhet skulle 
kunna skapas för att samla alla aspekter. 
Samordna de olika resurserna som 
arbetar med liknande frågor. Möjligtvis 
kan ett program bidra till det. Se bild 
Tyresö kommun.  

 

https://www.lulea.se/download/18.66f88ccd14a325f30662b6/1418206812076/Naturv%C3%A5rdsplan.pdf
https://www.lulea.se/download/18.27c213bb14f1fde4963250/1439368469045/Informationss%C3%A4kerhetspolicy.pdf
https://www.lulea.se/download/18.27c213bb14f1fde4963250/1439368469045/Informationss%C3%A4kerhetspolicy.pdf
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Inköp 2014-02-24 
reviderad 
2017-02-27 

Inköp Inköpspolicyn beskriver 
kommunkoncernens regelverk för 
inköpsprocessen och ger en inriktning för 
grundläggande krav som ska ställas vid 
upphandling. 

Kommunkoncernen Inriktningarna för Inköp är aktuella men 
det som handlar om organisation 
behöver uppdateras. Vissa detaljer 
överlag behöver uppdateras.  
Planen är att uppdatera policy för Inköp 
och Inköpsriktlinjer i och med 
förändrade arbetssätt.  
Dokumentet fortsätter att gälla fram 
tills nytt förslag.  

Olycksförebyggande 
verksamhet och 
räddningstjänst, se 
bilaga 

2022-04-25 Räddnings-
tjänsten 

Luleå kommun har utarbetat ett 
gemensamt handlingsprogram för 
olycksförebyggande verksamhet och 
räddningstjänst för år 2022, enligt lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 
Kommunerna ska utarbeta och anta 
handlingsprogram för hur den 
olycksförebyggande verksamheten och 
räddningstjänstens verksamhet ska 
planeras och organiseras i den egna 
kommunen. 

Räddningstjänsten 
och övriga berörda 
nämnder och 
förvaltningar i 
Luleå kommun.   

Dokumentet fortsätter att 
gälla tills vidare.  

 
 

https://www.lulea.se/download/18.53adf9d915e7cac79121159/1505486703785/Ink%C3%B6pspolicy,%202017.pdf
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