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Sammanställning av fritextsvar 
Ungdomsenkäten LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en under-
sökning för kommuner och regioner som vill få större kunskap om hur unga 
har det, hur de mår och vad de tycker om att leva på sin bostadsort. Frågorna 
handlar bland annat om skola, fritid, inflytande och demokrati, trygghet, hälsa 
och framtid. 

Undersökningen är framtagen av Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor (MUCF). Enkäten är anonym och webbaserad och har i Luleå kom-
mun genomförts under oktober månad 2021
Luleå kommun genomför LUPP-undersökningen vart fjärde år i årskurs 8 på 
grundskolan och i gymnasiets år 2 efter beslut av kommundirektörens led-
ningsgrupp. 

Syftet med undersökningen är att 

Stärka ungas demokratiska rättigheter
Unga får möjlighet att föra fram sina åsikter, beskriva sina förutsättningar och 
påverka kommunen.

Ökad kunskap om unga
Kommunen får ett kunskapsunderlag att utgå från vid planering, prioritering 
och beslut som rör unga. 

Verksamhetsutveckling
Kommunen kan utveckla verksamheter för unga med deras perspektiv som 
utgångspunkt.

Undersökningen har genomförts i samtliga kommunala och fristående skolor. 

Följande beskrivning bygger på enkätfrågor som ställdes till respondenterna 
avseende deras upplevelse om Luleå som stad idag och i framtiden. 
Syftet är att åskådliggöra vilka synpunkter som framträder mest bland svaren 
inom de utvalda ämneskategorierna. 

Från enkätsvaren redovisas det i denna beskrivning följande frågor:

• Vilka fritidsaktiviteter saknar du?
• Vad är viktigt för att du skulle vilja bo i Luleå i framtiden?
• Vad tycker du är viktigt när det gäller bostäder och vad vill du att kommu-

nen ska tänka på när det gäller boende och bostäder?
• Vad borde kommunen veta för att kunna göra kommunen bättre för unga?
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Punkter identifierats som de huvudsakliga förbättringsom-
rådena:

• Trygghetsskapande åtgärder 
• Behov av mötesplatser för alla åldersgrupper 
• Behov av aktiviteter 
• Bättre kollektivtrafik 
• Bättre skolmat
• Ökat inflytande för ungdomar i beslutsfattande
• Behov av bostäder, arbete och utbildning
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Vilka fritidsaktiviteter saknar du? 

Fritextsvar
Fritextsvaren speglade en efterfrågan av aktiviteter att göra 
på fritiden som berör idrott, kultur och nöje. Ungdomarna 
vill se fler mötesplatser att bara umgås på eller i form av 
lekplatser, platser för idrott eller lokaler för att utöva gemensamma intressen.

I enkäten har det inkommit fler svar från de yngre ungdomarna som 
berör idrottsanläggningar och fler svar som berör kulturella evene-
mang från de äldre ungdomarna. Gemensamt är att det är viktigt att 
ha en plats att mötas på och göra något på.

IDROTT
Fritextsvaren från de yngre ungdomarna beskriver att de saknar 
möjlighet till olika idrottsaktiviteter som till exempel hockey, fotboll 
och basket på sin fritid. Vanligt förekommande synpunkter är att fler 
mötesplatser för olika åldrar ska finnas helst i form av fler idrott- och 
sporthallar öppna för alla. 
De äldre ungdomarna efterfrågar ett ökat varierat utbud av idrottsaktiviteter 
som till exempel tennis, golf och dans. Möjlighet till fysisk aktivitet som badhus 
och utomhusgym.  

AKTIVITETER OCH KULTURELLA EVENEMANG
Ungdomarna i båda ålderskategorier har önskemål om fler aktivi-
teter i Luleå som berör aktiviteter och kulturella evenemang. Flera 
svar efterfrågar lokaler för olika aktiviteter liknande nöjeshallen 
Alcatraz. Svaren beskriver en saknad av fritidsgårdar, mötesplatser 
och lokaler för umgänge för unga med gemensamma intressen.
Ungdomarnas svar beskriver önskemål om ett ökat utbud av plat-
ser med lekutrustning för utomhusaktiviteter samt tivoli och ar-
rangerade evenemang. Ungdomarna efterfrågar riktade event som 
berör konst, musik och festivaler som till exempel musikens makt.

”Något att göra där man kan 
träffa nya människor från olika 

delar av kommunen. Som 
fritidsgårdar eller lokaler där 

man kan göra roliga aktiviteter 
utan mobiler”

”Ont om idrottshallar”

”Gratis/billiga fysiska 
aktiviteter (tex tennis)”

”Jag tycker att det saknas mer 
enkla kulturevenemang samt 
festligheter för ungdomar, vi 

måste ha fler ställen där man 
kan känna samhörighet”

”samlingstillfällen där man 
träffar massa ungdomar i sin 

ålder”
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Vad är viktigt för att du skulle vilja bo i Luleå i 
framtiden?

Fritextsvar
Viktiga faktorer för att stanna kvar i Luleå i framtiden är enligt svaren från de 
ungdomar som deltog i undersökningen att de ska ha tillgång till ett boende, 
arbete och utbildning. Ungdomarna beskriver generellt att de uppfattar Luleå 
som en trygg stad att bo i med fina naturvärden men efterfrågar förbättring av 
både stadsrum, grönområden och den sociala tryggheten. 

ARBETE
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskategorier beskriver i 
enkäten att det är viktigt att få ett arbete efter avslutade studier 
för att vilja stanna kvar i Luleå. Svaren berör tillgång till flera 
typer av arbeten, kvaliteten på arbetet i fråga liksom en hög lön. 

BOENDE
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskategorier beskriver 
i enkäten att tillgången till bostäder är viktigt för att vilja stan-
na kvar i Luleå. Svaren berör möjligheter till att få ett boende, 
att priserna på en bostad ska vara billiga och att bostäderna ska hålla en god 
kvalitet. 

UTBILDNING
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskategorier beskriver 
i enkäten att möjligheter till att studera något de intresserar sig 
för liksom ett rikt studieutbud är viktigt för att vilja stanna kvar 
i Luleå. 
Ytterligare perspektiv som de yngre ungdomarna efterfrågar är 
bättre skolmat och att undervisningen ska hålla god kvalitet.  

TRYGGHET
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskategorier beskriver i enkäten att det 
är viktigt att känna trygghet i allmänhet. De flesta svaren beskriver att det är 
viktigt att Luleå fortsätter vara en trygg och säker plats att vistas på under både 
dagtid som på kvällstid med en låg nivå kriminalitet och våld. 
De svar som beskriver specifika anledningar till otrygghet efterfrågar en ökad 

trygghet på kvällar och striktare regler gällande droger 
och kriminalitet. 

FAMILJ OCH VÄNNER
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskategorier 
beskriver i enkäten att släkt, familj, vänner samt en bli-
vande partner är betydelsefullt för att vilja stanna kvar i 
Luleå i framtiden.

”Att jag ska kunna studera 
till de som jag vill bli”

”Mer bostäder som är 
billigare”

”Ha familj nära och känna 
mig trygg i att befinna mig i 

staden”
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OMGIVNING OCH UTVECKLING
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskategorier berör den omkringliggan-
de miljön direkt eller indirekt. Svaren beskriver en uppskattning av närhet till 
naturen och skogen. 
Flera svar handlar om en förbättrad och vackrare stadsmiljö. Någon specifik de-
finition av vad en vacker stadsmiljö innebär beskrivs inte närmare. 
De äldre ungdomarnas synpunkter berör en förbättrad tillgång till service och 
lokaltrafik. Svaren berör även bebyggelse, välfärd och näringsliv som viktiga 
prioriteringar som kommunen bör beakta. 

FRITIDSAKTIVITETER
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskatego-
rier berör ämnen inom aktiviteter och fritid. 
Flertalet av dessa svar efterfrågar idrottsanlägg-
ningar, fritidsgårdar, fler kommersiella verksam-
heter och restauranger. Många svar beskriver 
specifika klädbutikskedjor. Uteliv, idrottsanlägg-
ningar och kulturella aktiviteter beskrivs som vik-
tiga faktorer för att vilja stanna i Luleå i framtiden. 

”Det ska finnas roliga saker 
att göra, det ska finnas bra 

med jobb och bra arbetsplat-
ser. Det ska vara säkert på 

kvällarna.”

”Bra lokaltrafik, lätt att resa 
dit, bra köpcenter, sporteve-

nemang.”
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Vad tycker du är viktigt när det 
gäller bostäder och vad vill du att 
kommunen ska tänka på när det 
gäller boende och bostäder?

Fritextsvar
Flertalet av fritextsvaren från ungdomarna som deltog i enkätundersökningen 
berör bostadspriser och att det ska finnas varierade bo-
stadsformer. Slutsatser som kan dras från fritextsvaren 
är att ungdomar vill att det byggs mycket fler bostä-
der. Viktiga faktorer är också en god inomhusmiljö 
och fint byggda hus.

EKONOMI OCH BOENDEFORMER
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskategorier 
efterfrågar billigare hyressättning och billigare bo-
stadspriser för unga och studenter. Svaren beskriver 
att det är viktigt att ha råd med en bostad trots en låg 
inkomst och önskar att det byggs fler bostäder i Luleå. 
Svaren berör även långa bostadsköer som ett hinder 
för att få en bostad. 
Flertalet av fritextsvaren berör boendeformer och beskri-
ver att det är viktigt med olika typer av bostadsformer 
men också att det ska finnas tillgängligt till alla oavsett 
socioekonomisk status och bakgrund.

BOENDEMILJÖ
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskategorier öns-
kar fräscha och fina inomhusmiljöer liksom god ventila-
tion, ljusinsläpp och ljudisolering. Svaren beskriver att det 
är viktigt att byggnader och boendemiljöer underhålls och 
att det byggs nya moderna lägenheter. 
En vacker och lugn utomhusmiljö värderas högt där vikti-
ga aspekter är närhet till grönområden, mycket friyta och 
växtlighet samt en fin arkitektur. Flera svar beskriver att det är viktigt att ha 
skola och affärer i närheten och bra gång-och cykelvägar. 

TRYGGHET
Fritextsvaren från de yngre ungdomarna berör främst 
trygghet i allmänhet och att det är viktigt med trygga bo-
stadsområden. Fritextsvaren från de äldre ungdomarna 
som specificerar trygghet beskriver en ökad polisnärva-
ro, bättre belysning och gemenskap med grannar.

”Billigare lägenheter för de 
som tagit studenten och ska 
flytta hemifrån, man har inte 
så mycket pengar och lägen-
heterna som finns är alldeles 

för dyra”

”Jag tycker att kommunen 
inte ska sätta för högt pris på 
bostäderna och dom ska vara 

fina”

” Att det inte ska göras bostä-
der som personer i kommu-

nen klassar som ett ställe där 
bara ’konstiga bor’ utan att det 
blir fina områden som gör att 
det känns tryggt att gå där.”

”Att bygga mera kreativt och 
smart istället för att bygga 
ekonomiskt och upprepat. 
Och att även tänka på att 

utveckla arkitekturen och att 
inte tex bygga betonglådor, 

tegel osv”
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Vad borde kommunen veta för att kunna göra 
kommunen bättre för unga? 

Fritextsvar
Fritextsvaren från de ungdomar som deltog i undersökningen berör flera äm-
nen inom bland annat skola, fritid och fysisk planering. Ungdomarna efterfrå-
gar fler aktiviteter till låg kostnad att göra på fritiden liksom ett ökat medbe-
stämmande i beslut som rör stadens utveckling. Förbättringsområden beskrivs 
vara upprustning av idrottsanläggningar och vägar, bättre skolmat, och en 
ökad lokaltrafik. 

SKOLA
I enkäten skickades fritextsvar in från ungdomar i båda ålderskatego-
rier som berör skolmiljön.
Svaren efterfrågar mer resurser i skolan. De önskar hjälp med studier-
na och att ha någon vuxen att tala med om framtid, identitet och häl-
sa. Några fritextsvar från de äldre ungdomarna beskriver en upplevd 
stress på grund av prov och inlämningar.
Flertalet av svaren handlar om en förbättrad skolmat.  

TRYGGHET 
I enkäten skickades fritextsvar in från ungdomar i båda ålderskategorier som 
efterfrågar en ökad trygghet i och utanför skolan. De önskar en minskad gäng-
kriminalitet, ökad polisnärvaro och åtgärder för att minska drog- och tobaks-
bruk. 
Svaren beskriver en upplevd otrygghet på grund av nuvarande bebyggelse-
struktur, kriminalitet och drogbruk. 

FYSISK PLANERING
I enkäten skickades fritextsvar in från ungdomar i båda ålder-
skategorier som berör den fysiska planeringen och lokaltrafiken. 
Förbättringsområden beskrivs vara bättre bussförbindelse främst 
till byarna utanför Luleå, bättre vägar och att den byggda miljön 
ska bli finare med fler samlingsplatser. En del synpunkter berör 
den dagliga driften av vägarna. 

INFLYTANDE
I enkäten skickades fritextsvar in från ungdomar i båda 
ålderskategorier som beskriver en önskan om att ung-
domar ska få möjlighet att påverka beslut som fattas i 
kommunen. De efterfrågar en ökad möjlighet till att få 
komma med idéer och förslag och är positiva till enkät-
undersökningar. 

”Bättre skolmat”

”Bättre underhåll av 
cykelbanor och stigar”

att det kanske finns någon 
stor låda någonstans där man 

kan sätta lappar vad man 
tycker om staden och vad 

man kan göra bättre
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Några förbättringar som fritextsvaren beskriver är att information om aktivite-
ter och evenemang i staden ska kommuniceras bättre. 
Några synpunkter beskriver att möjligheter till sommarjobb är viktigt. 

FRITIDSAKTIVITETER
Fritextsvaren från ungdomar i båda ålderskategorier 
beskriver att de vill ha ett ökat utbud av aktiviteter i 
staden. Svaren beskriver förslag till aktiviteter, främst 
inom sport-och fritid men berör också specifika kläd-
butiker.

” Ge oss mer frihet och låt 
oss ta ställning till de beslut 
som fattas eftersom detta är 
vår framtid. Jag skulle önska 
att det var lättare för oss att 

påverka de beslut som fattas.”

”Tillgång till lite mer sporter 
förutom fotboll, basket och 

hockey”

”Mycket fler 
fritidsaktiviteter”
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Bilaga – Samtliga fritext-
svar

Vilka fritidsaktiviteter saknar du?
Alla synpunkter årskurs 8 

skidor 
Badhus 
fotboll på vinter saknar jag väldigt mycket. 
Nå riktigt roliga lekplatser och stora lekplat-
ser! med linbanor och stora rutschkanor och 
gungor! och klätterväggar och ja ni fattar : ) 
Mestadels skatepark det är en bit till örnäset 
där det finns en 
Badhus när ica 
padelhall, badhus. 
badhus 
kompisar 
Spelhallar
Vissa sporter 
det är i centrum finns it nå å gö 
fritidsgård 
Jag saknar sportaktiviteter som tex volley-
boll/beachvolleyboll, tennis, pingis, badmin-
ton dit man kan gå på fritiden i närheten av 
Sunderbyn 
jag vill att fritidsgården i Sunderbyn ska 
öppna igen. 
en fritidsgård i sunderbyn 
fritidsgården där jag bor. 
Fritidsgård. 
jag personligen är nöjd med de aktiviteter 
jag håller på med men jag tycker det är lite 
dåligt utbud av aktiviteter, i alla fall inom 
SSK. 
jag saknar våran gamla gård som vi hade 
bredvid skolan. jag som inte kan gå i någon 
sport tycker det var jätteroligt att vara på 
den gamla gården med både tjejer och killar 
i olika åldrar. 
Gården som fanns här tyckte jag väldigt 
mycket om och gick ditt varje dag det var 
öppet. 
Jag bor en bit bort från alla byar. Därför har 
vi inte nära till basketkorgar, steelpark, m.m. 
gården i sunderbyn 
Det skulle vara kul om sporthallen skulle 
vara öppen och kunna vara där med kompi-
sar och spela innebandy eller liknande 

En sporthall som man kan vara i utan att det 
är träning eller att man har bokat. ställen att 
vara med kompisar eftersom att fritidsgår-
den stängde. 
Så man kan gå och spela pingis. 
Ont om idrottshallar. 
att det ska kunna finnas att man kan spela 
basket på vinter men asså inte i nåt lag bara 
alla som vill får komma ditt 
som fritids för äldre sportplatser, lekplatser 
för äldre som hinderbanor typ 
ganska mycket saker för de finns inte så 
himla mycket saker och göra där jag bor 
eftersom att jag bor i Ale så är det långt till 
de flesta fritidsaktiviteterna 
fanns mycket kul innan corona men inte 
längre 
cirkus 
Cirkus 
Bor i en liten by på landet så det finns inte så 
mycket att göra 
Det finns inte många aktiviteter att göra. det 
skulle vara roligt att ha några fler utomhus 
aktiviteter. 
Vet inte men egentligen vad ska man förvän-
ta sig om ett bostadsområde som Björkska-
tan? Brukar inte direkt vara fyllda med 
fritidsaktiviteter. 
de finns inte så mycket att göra för unga 
Danslokaler 
kanske mer grejer där man kan träffa nya 
människor 
En gräsplan/fotbollsplan som man kan spela 
brännboll på i närheten av kronan/kronan-
dalen/lulsundsberget. 
skatepark i bensbyn stor asfaltplan för att 
stunta 
basket 
Hemma hos nån annan 
Skateramp t.ex 
Jag önskar att det fanns käpphästklubbar 
som man gick till och kunde träna 
3 mot 3 basket och fler basketplaner 
söder ut i sverige finns mycket mer sporter 
och svårare sporter. tex. så kan man tävla i 
olika danser, åka paråkning vilket inte går 
att göra här. samhället är mer utvecklat, runt 
om i stan i stockholm tex. så finns voy. 
Jag är inte jättebrydd om vad jag gör. Bara 
det finns saker att göra och det väcker lite 
intresse hos mig och mina kompisar. 
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Det är inte riktigt aktiviteter, men jag saknar 
att det är nära till alla. Det är typ bara 5 st 
i klassen som bor inom 5 km om mig. Men 
det hade varit trevligt med en allmän sim-
bassäng i Antnäs för att det är så långt till 
allt annat. 
Mer saker som är anpassat efter tonåringar, 
ett nytt ställe att umgås på 
Affärer, fritidsgård, gym, café 
Olika affärer och butiker som finns i andra 
kommuner och länder 
handboll, fler ställen att hänga på ute, ett 
utegym 
Tivolin 
det ska gå mer bussar 
det mesta 
bra sjöar som man kan fiska i 
nästan allt det finns bara en idrottslokal och 
hockey arena 
På Öberget i Måttsund hade jag velat att det 
fanns några aktiviteter och att det är en bätt-
re badstrand i Såtet. 
större stad då kan man göra mer 
att stan var större 
Jag saknar utegym tennisplan sporthall 
jag hade velat ha fler möjligheter till ridverk-
samheter som är nära där jag bor. 
kan inte nämna men mycket, det finns inte 
mycket att göra i byn, om man vill göra nåt 
åker man nån annanstans som tex stan 
idrottshall. 
En öppen idrottshall 
en basketplan 
Fritidsgård. 
en rink 
en buss hållplats så jag kan ta mig någon-
stans 
hockey rinkens lampor släcker för tidigt 
att det ska finnas max i Antnäs 
Jag önskar att det skulle finnas fler saker att 
göra där jag bor te.x ett café och gym 
åka slalom och scooter för de kan man inte 
göra på bergnäset 
Hockeyrink, ridbana 
Allt som har med att vara med andra att 
göra. Jag bor långt utanför stan och det går 
bara några få bussar och jag kan inte alltid få 
skjuts så jag kommer nästan ingen stans. 
men något kul där många kan hitta nya 
vänner osv 

Bättre fotbollsplan på Örnäsets IP 
Kanske något för ungdomar som en hockey-
rink i närheten. Eller nå som barn gillar att 
göra helt enkelt 
går inte i nån sport så, men kanske gokart 
eller hopptorn. 
mer ställen att vara på och hitta på saker 
Pingis i källaren padelbana 
tex ett hus som är till för spel (tv spel) och 
spel turneringar. 
Jag saknar inga fritidsaktiviteter
Att ha nära till saker så man slipper åka bil 
långt till träningar och liknande. 
Cheerleading 
Fritidsgård men det ska öppnas 
Det som jag saknar är dansuppvisningar. 
volleyboll och designa kläder 
Volleyboll, programmering (skapande av 
spel) 
saker man kan göra med sina vänner 
Jag saknar inget 
någon ungdomsklubb. 
Något att göra där man kan träffa nya 
människor från olika delar av kommunen. 
Som fritidsgårdar eller lokaler där man kan 
göra roliga aktiviteter utan mobiler 
Bya aktiviteter 
Mer Attraktioner att vara på. 
till exempel ett hopptorn utomhus på som-
maren. bättre skidbackar 
en fotbolls plan 
mer street dance 
tivoli 
multiarena 
fritidsgård på mjölkudden 
Lite mer som alcatraz och mer ställen man 
kan vara ungdomar för litet pris. 
Ungdomsgård, bya aktiviteter, ungdoms-
klubbar 

Vilka fritidsaktiviteter saknar du?
Alla synpunkter årskurs 2

Hopptorn i stan 
Allt möjligt sporter etc 
Saker man kan testa på och hitta på. Olika 
saker för att få ungdomarna att bli mer till-
sammans 
Saker för ungdomar 
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Shopping, massa saker 
Konstutställningar, konserter andra kulture-
venemang 
Mer konserter 
Golfbana 
Fallskärmshoppning. 
samlingstillfällen där man träffar massa 
ungdomar i sin ålder 
Vad som helst som man kan göra med kom-
pisar 
allmänt mer aktiviteter 
utflykter 
artister spökrundor 
dans 
finns ju inga att göra utom att supa 
fest 
Generella nöjen 
lokaler där man kan ha fester eller bara sam-
las för att ha kul 
roliga evenemang som drar alla ungdomar 
dit inte bara ”estetare” och visa ungdoms-
grupper 
Något man kan göra på vintern när det är 
för kallt att vara ute och man inte alltid har 
råd att sitta på ett café varje dag för att kun-
na umgås. 
Typ nattliv och affärer, och små företag. 
Väldigt tråkigt med stora kedjor istället för 
små företag. 
En kör på Hertsön, badhus, danslektioner. 
bra affärer 
Mera restauranger /barer 
Skateboards Park att åka i. 
Jag saknar ett ställe där alla som spelar da-
torspel (och andra digitala spel) kan samlas 
för att skapa en gemenskap utanför skär-
marna. Att kunna dela ett intresse samtidigt 
som att skapa nya kontakter och vänner. Att 
endast ha kompisar på nätet gör det svårt 
att öppna sig upp för nytt folk i till exempel 
skolan. 
Biljard mer skate plats sporthall öppet Alltid 
jag vet inte typ konserter, ställen man kan 
vara typ parker kanske arrangemang 
Arkad 
Mer lättillgängliga kulturinriktade saker för 
ungdomar 
basketplaner 

Jag tycker att det saknas mer enkla kulture-
venemang samt festligheter för ungdomar, 
vi måste ha fler ställen där man kan känna 
samhörighet. 
mer aktiviteter som man kan göra, bowling 
och bio liknande aktiviteter 
Finns inget att göra för den äldre ålders-
gruppen. 
Olika evenemang 
Mer konserter och evenemang 
Isrink, fotbollsplan, basketplan. Gym men 
svartöstan är liten 
Finns inget att göra om man inte kör bil. 
typ allt, man har inget och göra, speciellt om 
man inte idrottar, och allt kostar. 
På vintern finns det inte mycket man kan 
göra i mitt område, man hamnar oftast inne 
finns alldeles för lite evenemang och sånt, så 
roligt som händer i stan osv. 
Bland annat så finns de inte lika stort utbud 
av butiker längre i centrum på grund av 
konkurs, hade också velat se mer utav ”kon-
serter” och festivaler och tivoli och sånt på 
sommaren där man kan träffa massa olika 
människor som man inte hade träffat annars 
Långt till fritidsaktiviteter, enda nackdelen 
Arrangerade evenemang är det en stooor 
brist på! bland annat med kulturevenemang 
för ungdomar/ unga vuxna 
Något att göra över huvud taget är extremt 
dött här 
Det finns inte särskilt mycket fritidsaktivite-
ter där jag bor, så som det gör här i Luleå. 
saker man kan göra utan att behöva ta sig in 
till stan från byarna 
Vet typ bara att navet finns så typ något 
annat ställe man kan spela typ biljard, fika, 
se film, lyssna musik och ha någon där som 
arrangerar olika evenemang 
kanske några roliga aktivitetsdagar. Jag vet 
att öppna scener på Ebeneser brukar vara 
rätt kul. Evenemang som musikens makt är 
kul 
Att festa under 18, och att festa när man är 
över 18 eftersom det finns typ en klubb. Om 
de i luleå kommun vill att ungdomar ska 
stanna här, bygg inte rondeller, satsa på ute-
livet och ungdomsaktiviteter. Stäng inte ned 
saker som vi ungdomar faktiskt GILLAR, 
som exempelvis musikens makt. 
Gratis/billiga fysiska aktiviteter (tex tennis) 
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mer ställe som alcatraz- inne tivoli kanske. 
mer café och restauranger för ungdomar. 
Mer bio och ställe där ungdomar tycker om 
att vara på 
Gym 
trevlig ställe bara, och ett ica tillexempel 
Arrangerade aktiviteter med jämnåriga. 
Generellt är Luleå så pass litet att det ej finns 
aktiviteter för ungdomar som inte än är 
myndiga, har inga förslag men det saknas 
Konserter Festligheter, Evenemang, Festiva-
ler 
Utegym 
Allt, finns inte ett skit att göra i byn 
Det mesta, e svårt när man bor ute i skogen 
Konserter, raves 
Volleyboll 
främst är det svårt att ta sig till fritidsaktivi-
teter på egen hand utan körkort 
Musikspelande 
Allt möjligt, finns knappt någonting och 
göra där jag bor. Finns inga lokaler man kan 
umgås i, finns inga aktiviteter eller saker 
man kan göra. Man kan inte heller alltid ta 
sig till och från stan med bussar eftersom 
dom aldrig går 
friluftsliv 
hålla på med någon form av sport. 
Något roligt men inte kristet 
en sporthall i närområdet 
Mer affärer, typ klädaffärer och liknande. 
Nöjesfält, arkadspel och gripklo osv. Fler 
ställen med bowling, laser game och liknan-
de och att det är billigt! 
Nöjesfält med en massa karuseller, socker-
vadd och arkadspel, samt större utbud av 
klädbutiker. 
gratis konserter, tex musikens makt som 
man slutade med, det var väldigt kul och det 
skulle jag vela få tillbaka, fler festivaler och 
liknande i staden. Jag saknar också ställen 
att vara på på vintern när man inte kan vara 
utomhus. 
finns inget å göra å d få saker som funkar 
stänger antingen tidigt eller kostar fett 
mycket 
Någon slags fritidsgård eller liknande så 
man kan träffa sina kompisar och nya perso-
ner. Även tillgång till idrottshallar på friti-
den även fast man inte har träning, bara för 
att hänga med kompisar. 

fotbollsplan, etc 
Vad som helst finns ingenting där jag bor 
aktiviteter för unga där vi kan samlas och 
göra kula saker ex. spela lära känna nya 
kompisar. fritidsaktiviteter som ex teater, gå 
till bio osv 
Något roligt som inte kostar så mycket 
pengar 
tillgång till sporthall/gym 
Disco 
uteställen så som ollearys fast för unga 
crossbana inga epor och ungdomsgårdar 
mer variation 
kendo 
Jag tycker att man bör uppgradera stan då 
det bara finns tre st gallerier. 
jag vill ha ett badhus där jag bor så bygg ett 
flera typer av såsom badhus, ett bättre gym 
på Hertsön
Långt in till stan. Ibland dåliga busstider 

Vad är viktigt för att du skulle vilja 
bo i Luleå i framtiden?
Alla synpunkter årskurs 8

Bra jobbmöjligheter, lokaltrafik och bostä-
der. 
Att det finns lägenheter och att jag hittat 
mannen i mitt liv. 
Att det händer mer saker, att det finns stora 
möjligheter till jobb 
säkert 
större hockeyarena och större fotbollsare-
na och gratis ps5 till bara mig och dem jag 
väljer 
att min familj bor här 
att min familj och vänner bor här 
mcdonalds 
grattis pc med 3090 
att jag har hittat något jobb 
om jag ska bo kvar här så vill jag ha en 
anledning att stanna kvar så som ett jobb en 
partner eller utbildning. 
jag vill inte bo kvar här, luleå är underbart 
men jag vill till större städer 
Att det finns nog med idrottsplatser och 
fritidsintressen som fotboll finns. Sen att det 
finns rätt utbildning. 
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saker att göra på fritiden 
att min familj bor nära och kompisar 
mina intressen och en plats som funkar att 
bo på till min intressen. 
att dom har bättre fotbolls lag eller annat 
universitet. 
att det är en trygg stad 
Fotbolls planer året runt som är snöfria 
ha bra dagis, skolor, fritidsgårdar och 
idrottsplatser 
att det är fin miljö i Luleå kommun och 
mycket fin skogsmiljö 
att dom fixar skolmaten 
att få en tryggare miljö 
skolan, fotboll och att jag trivs. 
mina studier 
fritidsaktiviteter 
att få jobb här 
kul saker att göra och bra jobb 
mindre pundare. 
Jag har mina kompisar här och känner mig 
hemma i Luleå. 
mindre pundare 
badhus 
jag kommer inte bo i Luleå eftersom mina 
fritidsintressen som jakt och fiske finns inte 
här. säkrare samhälle. 
bra miljö att skaffa familj i 
bra belägna hus, ekonomi och jobb 
Att ha någonstans att flytta till. 
att jag blir accepterad i samhället 
Att dom bygger nya städer 
jag vill inte bo i lule 
Fin miljö 
Kanske ha kontakter med gymnasium och 
universiteten i Umeå, alltså dom som som 
redan är här i Luleå ska samarbeta ännu 
mer. 
bättre miljö inne i stan alltså mindre ned-
skräpning, bråk och sånt som är dåligt 
Att det är tryggt att vara har på dagen och 
senare på kvällen, Aktiviteter 
att det skulle bättras lite inom naturen och 
miljön 
att min famlj bor här 
att skolan och arbeten förbättras 
boende 
kommer inte bo i luleå 
Att det blir en större stad. 

Nära till jobb. 
kompisar 
Att det ska finnas jobb och ett hem 
kompisar, familj/släkt samt utbildningsmöj-
ligheter 
Läkarutbildning på universitetet. 
ha ett bra jobb 
ha nån att va me 
att släkten bor här 
Bra och trygg miljö som man kan leva i. Men 
det kan ibland bli för tråkigt. 
Bra trygg och lugn miljö. 
jag trivs bra i Luleå som det är. 
Det är viktigt att fritidsaktiviteter fortsätter 
på samma sätt som nu. 
det ska finnas mer shopping och mer köp-
center, mer café och restauranger 
att familj och vänner bor kvar. 
Vara nära familj och vänner 
att de jobbet jag vill jobba med i framtiden 
ska finnas här. 
Att gymnasiet NIU ska finnas kvar. 
sluta ge knarklangare hus att bo i när det 
finns andra som behöver det mer än dem 
och inte ens fick en chans att jobbar eller 
studera 
att det finns en trygghet i samhället samt att 
det finns fina bostäder i centrala luleå. 
Fler affärer/butiker i stan/storheden 
Jag planerar inte att bo kvar i Luleå men för 
min egen skull tycker jag Luleå kommun 
skulle kunna bli bättre på att ha lite vackrare 
miljöer. 
Jobb och familj 
Att jag trivs. 
Min familj och släkt skulle jag säga, är väl-
digt släktkär och älskar närhet från folk jag 
känner och älskar. 
inget 
När jag får familj, vill jag att mina barn ska 
växa upp här och få den bra uppväxt jag har 
fått. 
Jag vill ha fler kompisar som vill gå samma 
linje på gymnasiet. 
bättre väder. 
Bättre väder. 
Att det finns bra och många olika jobb 
att min familj stannar kvar. 
fritidsaktivitet , bra undervisning i skolor 
och bra restauranger 
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jag kommer absolut inte vilja bo i Luleå i 
framtiden. 
många goda restauranger, trygghet i stan 
viktiga är att jag har kompisar och känner 
mig hemma 
Att jag känner mig trygg och gillar miljön 
Det viktigaste enligt mig är att trivas. Sen om 
det finns något jobb här som intresserar mig 
just nu det vet jag inte. 
Tryggt och bra möjligheter till jobb 
Fler jobbmöjligheter och mindre renovering/
bygg i staden. 
att luleå inte är lika tråkigt 
jobb och familj 
Jag vill inte bo kvar här. 
Jag tycker det mesta är bra som det är. De 
flesta områden känns trygga, det finns fri-
tidsintressen osv. 
Att jag har nära till kompisar och släkt och 
flickvän om jag får nån. 
Att ha aktiviteter att göra och att ha ställen 
där folk kan samlas. 
ska bra vänner, ha roligt 
Mer idrottshallar 
mer affärer större centrum 
vill inte bo här 
Få en bra bostad och jobb och också att jag 
trivs i luleå liksom att jag har min familj och 
kompisar här. 
att dom öppnar fler idrott hallar så man kan 
spela mer sporter men inte i något lag 
kompisar och en bra linje som passar mig på 
gimmnasiet. 
Att de kriminella gängen som härjar här blir 
tagna av polisen. 
det ska kännas tryggt att bo här. 
för att min familj finns här, men har också 
familj i ett annat land vilket gör att ag vill bo 
där också. 
att jag får jobb här 
Att klimatet inte ska bli för dåligt. 
Beror på jobb och vänner. 
Säkerhet, trygghet 
att jag har ett jobb här 
att det finns den utbildning jag vill ha och 
det jobb, bostad 
Bra bostäder 
att jag har jobb här 
Säkerhet och trygghet 

aktiviteter 
att det finns ett bra jobb som man kan börja 
jobba på 
att det fortsätter vara en trygg plats i större 
delar av luleå och att min familj bor kvar 
Att vara nära familjen. 
Hålla ett bra rykte om mig, och att veta un-
gefär vart jag skulle vilja bo exakt. 
Att få arbete och att det blir mer lugnt med 
brottsligheter. 
Att det sprängs mindre i lägenheter och 
bostäder. 
att familj, släkt och vänner bor här, att mina 
studier och mitt drömjobb finns tillgängligt. 
att jag gillar luleå och att de är fint i luleå. 
att få hjälp när jag behöver, känna mig trygg, 
ha kompisar och ha någon familjemedlem 
här 
min familj bor kvar 
Luleå är bäst, inget kan ändras 
Fotbollsplaner 
för det mesta av min släkt bor i luleå 
Att det är likadant som idag. 
Mer butiker 
Billigare bostäder 
komma me i j18 hockey 
Inte så mycket kriminellt ute och mycket 
natur och inte riva all skog 
att allt är bra och alla får vara med och be-
stämma på något sätt. 
att jag har kompisar som finns i Luleå och att 
jag fortsätter skolan här. 
mer saker att göra på fritiden för ungdomar 
(under 18) 
att dom skaffar mer aktiviteter 
jobb, säkerhet alltså som poliser eller brand-
män, intressen så som ishockey tex vilket är 
bra i Luleå. 
Att jag får ett bra jobb 
inget kommer antagligen bo kvar i luleå eller 
flytta högre upp i landet 
Naturen och skogen ska bevaras och det ska 
vara kallt på vintern, fritidsgårdar ska vara 
öppna för mina barn, det ska finnas idrotts-
föreningar inom basket, hockey och fotboll 
och det ska finnas gym, kulturenshus och 
dess bibliotek ska finnas kvar. 
Jag skulle kunna tänka mig att bo här för att 
jag trivs här och jag tycker att allt är bra. 
Tillgänglighet till utbildning. 



17

Tillgänglighet till utbildning, bostad och 
jobb. 
Familjen 
Jobb.Gymnasium.Universitet.Luleå Hockey. 
Bostäder. 
Min familj och mina vänner bor här och jag 
gillar luleå hockey. 
att de kan vara tryggt och säkert, och att jag 
ska må bra 
att få ett jobb jag tycker om att göra 
att jag hittar ett roligt jobb här som jag trivs 
på, och om jag fortfarande trivs i Luleå då 
Universitet, jag bryr mig inte riktigt var 
jag bor så länge jag kan få ett bra jobb där 
efteråt. 
nära till många fritids aktiviteter 
Boenden, jag vill ju inte bli hemlös. 
Det ska vara tryggt och säkert 
få ett väll betalt jobb som jag tycker om. 
Att jag kan hitta ett jobb som jag tycker är 
roligt 
att det finns bra jobb och att man får bra lön, 
och att det finns många ställen att bo på. 
Att jag känner mig trygg 
Att min familj bor här. 
Att jag får ett hus I guess. ska typ plugga i 
kiruna dock så jag vet inte. 
bättre gymnasium, roligare miljö 
Att det finns tillgång till fritidsaktiviteter och 
att man ska kunna ha nära tillgång till skid-
backar. Att det går att studera i Luleå. 
jag kommer inte bo i lule 
Att staden fortsätter att växa, allting är bra 
med fritid, sport osv, men det kan man hitta 
på andra ställen, skönt att bara lämna staden 
inte leva i samma stad för resten av livet. 
att ha kvar hockey laget och att de ska kom-
ma snö och bli fina vintrar och bra pynt i 
staden 
Familj, vänner, jobb. 
mer bostäder som är billigare 
Fina möjligheter 
bra möjligheter 
trygg miljö 
Det ska finnas roliga saker att göra, det ska 
finnas bra med jobb och bra arbetsplatser. 
Det ska vara säkert på kvällarna. 

tja, om det blir så att det finns någon bra 
anledning för att jag ska flytta iväg, så kom-
mer jag nog att göra det. men om det aldrig 
kommer någon anledning för att flytta så 
kommer jag att bo kvar antar jag. 
att jag hittar ett bra jobb efter mina studier 
Att jag får jobb och att jag har familj och 
vänner nära. 
behöver mer trygghet här
att det blir mindre kriminala saker 
Ett jobb jag vill ha och tycker är roligt. Och 
att min familj bor kvar här. 
Möjlighet till studie och arbete. 
att det ska fortsätta vara en fin stad som nu 
Om jag ska bo kvar i Luleå (vilket jag KAN-
SKE kommer att göra, alltså undecided) så 
är det viktigt att jag har jobb och bra utbild-
ning och självklart får pengar. 
om mina kompisar t.e.x bor kvar så kommer 
nog jag också bo kvar 
Bra jobb, gymnasuim. 
kompisar 
bättre idrottsmöjligheter 
Bättre utbildning. 
studier, arbete och fritidsintressen, släkt och 
familj 
Mer arbetstillfällen 
Jag tror inte jag ska i Luleå i framtiden 
.jag kommer att flytta till ett annat stad och 
jag vill få bra jobb i framtiden 
Inte skaffa kärnkraftverken 
Säkerhet, lägre bränsle priser 
Kanske inte lika mycket brott som begås. 
Säkrare samhälle. 
En bra uppväxt 
Bygg nya saker så kompakt som möjligt, så 
att de inte påverkar människor i bostadsom-
råden och naturen. Sluta stänga ner skolor i 
byarna. Skolorna blir överfyllda. 
Inget särskilt men mest med idrotten på 
fritiden 
Bra jobb med bra lön 
Vill nog flytta, bara att min familj bor här. 
Älskar havet, skärgården och båtar 
Ingenting kommer ej bo här. 
Jag bor inte i Luleå nu och kommer nog inte 
göra det i framtiden. 
 har bott här hela mitt liv å har min familj 
hör så aa 
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Jag vet inte hur min framtid ser ut men den 
avgör allt skulle jag säga. Vill jag flytta eller 
plugga någon annan stans för det är bättre 
där så kommer jag göra det. 
Att jag ska bo på ett ställa så jag har nära till 
naturen 
Tycker det är bra som det är. Har inte nog 
med kunskap för att veta vad som skulle 
kunna förändras. 
Att det finns bra möjligheter för de fält jag 
intresserar mig i och att jag har bra relationer 
i Luleå. 
Snö och slalombacke. Familj. 
Att det fortfarande finns en crossbana och 
lite våld 
Mer saker att göra med mina kompisar där 
jag bor 
Mer saker, måste bli en större stad, bättre 
gymnasium 
Mer varierande butiker och mer saker att 
göra 
Bra bostadspriser Tillgång till livsmedelsbu-
tik Nära Luleälven Mindre bensinpriser 
familj och vänner jobb 
att jag ska kunna studera till de som jag vill 
bli 
större och mer utbrätt med butiker i stan ex. 
zara mm 
Flytta hit 100 000 pers och bygg ett tunnelba-
ne system sänk skatterna till 28% och ge mig 
mindre kyla på vintern 
jag vill ej bo i luleå kommun inte för de är 
dåligt men vill flytta till sollefteå eftersom 
jag vill gå skidgymnasium där 
bättre skolmat 
tryggt område 
bra miljö 
Inte så mycket kriminalitet 
att det finns jobb och att det är tryggt att bo 
här 
Att det ska fortsätta vara ett tryggt samhälle 
med bra bostads- och jobbmöjligheter, och 
även skola 
att man kan känna sig trygg 
Att det ska finnas många hockey ishallar 
med istider 
känna mig trygg 
Att det blir mindre brott och tänka på att 
kolla igenom lägenheterna 
konståkningsmöjligheter 

Att jag ska ha kompisar som jag kan umgås 
med så jag ej förlorar vänner bara pga jobb 
eller likande. Och att familj inte flyttar till 
annan kommun. 
naturen, familj och kompisar 
Att miljön runt om är finn och det inte är 
massa bygg grejer överallt. 
trygghet 
Den sociala behandlingen mellan person till 
person. 
hur man behandlar person till person. 
att det blir större 
att det blir större 
Att ungdomar skärper sig 
Jag vill för närvarande bli marinbiolog och 
jobba på västkusten eller eventuellt utom-
lands så för mig så är det inte en aktuell 
fråga precis. 
Det enda som hade hållit kvar mig är ifall 
Luleå hade blivit en större stad både i yta 
och befolkning. Vilket inte går att flytta. Jag 
gillar inte vintern heller. 
familj vänner jobb och bostad 
att det finns mer saker att göra på fritiden, 
fler vandringsleder där man kan gå med och 
ha lösa sina hundar. och jag vill ha fler bo-
städer med gårdar där man kan ha t.ex. häst. 
Satsa mer på sport som fotboll och basket. 
Job och nära till allt 
Tillgång till jobb 
familj v 
att jag ska ha nära till naturen och ha kvar 
mina kompisar/familj i kommunen. dessut-
om vill jag ha mycket saker till att man ska 
kunna idrotta. 
Ska ha möjligheten att kunna jobba med de 
jag vill 
ett bra jobb famij och vänner och att det är 
långa och kalla vintrar annars flyttar jag till 
kiruna 
Utbildning, Jobb, familj/släkt, fritidsintres-
sen, bostäder 
Det ska vara jobbmöjligheter. 
´jobb 
man ska vara trygg 
Att Luleå ska bli som new york 
kompisar 
Att jag har något jobb och något att göra i 
Luleå 
att ha ett bra tjänande jobb 
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att mitt jobb är här i luleå 
att det är säkert 
säkrare 
att min familj är här 
snälla människor 
jag vill ha ett garage so jag kan skruva i bilar 
och sånt 
att mina kompisar/släkt/vänner bor här. det 
är tryggt och för att ja ska kunna se Luleå 
hockey matcherna. 
Säkerhet i samhället. 
att man inte använder för mycket våld i sam-
hället. 
omgivningen 
släktingar och kompisar 
Att det är ett säkert ställe och att min familj/
släkt bor här 
att det inte blir oroligt i samhället 
hitta jobb 
att det ska finnas bra jobb och många vänner 
och släkt i närheten. 
naturen 
att inget ändras mycket 
Det ska vara som vanligt som det alltid har 
varit 
Det är nog att min familj stannar och bor i 
Luleå. 
att det ska vara en trygg kommun med folk-
vett. 
Ridgymnasium och mer jobb 
Mina vänner. 
Det finns yrken och natur 
Att ormberget är kvar och att det är lika fint 
som det är idag 
mera fritidsaktiviteter 
det finns bra med jobb och bra skog/ naturen 
är fin. 
mer utbildning och bättre förutsättningar till 
högre betalda jobb. 
Trygghet, kompisar, jobb, gymnasiet, pengar 
Mat och vänner 
tryggt 
Bra med jobb och ordning i samhället 
Fortsatta studier 
mindre folk 
 jag tycker att det är bra som det är 
Att det finns bra arbeten osv 
att jag fortfarande har skoter fyrhjuling och 
skoter 

ett bra jobb 
Att folk ska acceptera att alla ser olika ut och 
man är fortfarande lika mycket människa 
fast man inte ser ut som alla andra 
Jag vill inte bo i Luleå. 
mer aktiviteter 
Hela min familj och kompisar bor här 
min familj bor här och mina kompisar 
miljön familj kompisar 
jag vet inte men kanske att det finns jobb och 
ett hus som att man kan leva sitt liv med en 
bra ekonomi osv 
mina vänner och utbildning 
Bättre snowboardbackar. 
Jag tycker att det är viktigt med möjlighet till 
de flesta universitet och program i en kom-
mun. 
Respektera varandra, vara den man är, mob-
ba INTE varandra. 
billigare ställen att bo. Det ska inte komma 
så mycket folk hit. Då blir det för stökigt. 
Att dem ska fortsätta utvecklas och bli en 
större stad. 
Det finns inget som behöver förändras, jag 
vill bara se mer av landet. 
Inget speciellt. Luleå är perfekt. 
plugga 
Behåll skogen 
Det jag vill studera/arbete med finns här 
Bra arbetsmöjligheter/studeringsmöjligheter. 
Att man har chans till bra utbildning, bostad 
och arbeten samt att man ska kunna på i en 
bra miljö. 
bli sthlm 
om jag kan bo i mina föräldrars hus 
snö och älgjakt 
Att ha fina små skolor till mina barn sedan i 
framtiden 
Att skolor i landsbyggden öppnar 
Jag vet inte vart jag ska bo i framtiden än 
fin natur 
Kan bo kvar här men vill bara istället bo i en 
större stad. 
Att det är som det är nu och att dom inte 
ändrar så mycket. Jag gillar det som det är 
nu. 
hockeylaget 
mindre brott 
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det är viktigt att där finns möjligheter att: 
arbeta jobb jag är intresserad av, försätta 
studier och att jag har någon som jag känner 
här. 
Att jag hittar jobb och bostad. 
vill inte bo här 
Att bo på ett säkert område men familj och 
vänner. 
Att det inte blir en för stor stad. Jag önskar 
att det stannar ganska måttligt så att man 
fortfarande känner närheten till naturen. 
inget 
Att jag kan fortsätta studera 
Ett tryggt Luleå. 
Bättre shoppingmöjligheter. 
Att det finns bra affärer, möjlighet till stu-
dier, att ens boyfriend bor här 
Att min familj finns här eller vänner 
Bättre säkerhet, bättre skola, bättre stadsmil-
jö 
Att det ska vara säkert 
Bra med jobb/pengar 
Att jag får ett bra jobb i framtiden. 
Att Luleå känns säkert 
Att de finns bra jobb och framtidsmöjlighe-
ter. 
att de tar hand om staden och gör fler roliga 
saker för ungdomar 
att det finns mer saker att göra OCH MER 
KLÄDAFFÄRER 
att dem har ett bättre fotbollsgymnasium
en bra miljö mer fritidsaktiviteter 
mer att göra 
Partner, vänner, jobb 
att it enheten blir bättre 
jag hade gärna velat ha mer häst möjligheter, 
mer tävlingar och mer häst inriktat. 
min familj och mina kompisar 
att Luleå kommun lär sig sätta ut vägskyltar 
det som är viktigt är att jag ska ha en fin 
bostad 
att jag kan få ett arbete som jag gillar och 
kommer in på ett gymnasiet som jag vill gå 
på 
Hela min familj bor här 
bra jobb 
Vänner, trivas och inte behöva vara rädd på 
något sätt, t.ex. brott 

Att jag kan hitta jobb och artiga har vänner 
här 
Att det är säkert bra samhälle bra miljö 
Få vara med familj, släkt, att det ska hända 
något. 
Vänner, fritidsintressen, familj, natur 
Ingen förekommande gängkriminalitet 
Det ska vara en trygg plats för alla att bo i. 
Bättre Samhällsservice 
Modernisera samhällets åsikter 
man ska få mera pengar i studiebidrag, för 
det finns de som vill studera till något men 
om de ska börja gö det så måste de sluta på 
deras jobb om de har det och kan då inte ha 
råd med viktiga saker som mat, räkningar, 
boende, kursmaterial måste man skaffa, m.m 
För mig skulle det krävas mindre våld, min-
dre gängkriminalitet, mindre brott, mindre 
oroligheter, fler poliser, tryggare gator , 
bättre skola, bättre skolmat, bättre lokaltrafik 
till byarna, finare utemiljöer 

Vad är viktigt för att du skulle vilja 
bo i Luleå i framtiden?
Alla synpunkter årskurs 2

Bättre människor 
Jobb 
Jag vill bo i luleå, tycker om att de är nära 
stan och allt finns här 
Att skolan blir bättre. Som det är nu känns 
det inte tryggt att mina (eventuella) framtida 
barn ska gå i skola i Luleå då skolor läggs 
ner till höger och vänster för att istället öpp-
na stordrift. 
bättre busstider. Mer lampor utomhus. 
familj 
Bättre bussförbindelse och fler affärer så som 
zara, mango eller weekday. 
Bli en mer levande stad 
Tillgångar 
bra lägenheter? jobbtillfällen? 
Att det ska finnas det jobb som jag vill jobba 
med 
Basketen 
de beror på vart jag får jobb eller vad jag vill 
plugga 
Mer möjlighet 
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Att jag har mycket vänner och familj som 
också bor här. 
Större stad 
Tillgång till vänner och familj 
Det är lugnt här, jag har plats att bo, många 
möjligheter för att studera. 
Fler affärer, fler ridanläggningar 
Finns inget som skulle få mig att vilja stanna 
Bättre butiker att shoppa i ska öppna. Mer 
restauranger och att de händer mer. Att sta-
den blir rolig och inte är en sån håla 
Att mina föräldrar flyttar 
Lite kriminalitet 
Luleå har ej de arbetsmöjligheter jag kräver 
eller utbildnings möjlighet kring juridik 
Bli varmare 
Att det ska blåsa mindre 
Nära till friluftsliv samt bra med jobb 
Bra förutsättningar 
Att det är tryggt 
Väcka liv i staden efter corona med t.ex. 
konserter. 
det är bra som det är nu, lite mer butiker och 
resturanger 
de e bra som de är nu. 
att det slutar vara en sån död stad. mer akti-
vism, punk-konserter och kultur i allmänhet 
och bättre klimatpolitik 
Jag har sällar varit utanför luleå och känner 
att jag inte behöver åka utanför luleå 
Mer boende och bättre nätverk för buss tex 
Snö, fina möjligheter att cykla 
Jag kan tänka mig att bo i luleå i framtiden, 
men jag vill även prova på andra ställen att 
bo. 
mer bättre affärer jobb mm 
familj och vänner 
Hockeyn 
bättre shopping, godare mat ställen, bättre 
kebab , 
 Ska ha ett jobb. Hockeyspelare. 
affärer och jobb 
jobbmöjlighet 
Utveckling 
att man tar kriminaliteten på allvar 
Jobb 
Att det blir säkrare 
Att dem tar bort gängkriminalitet 
Billiga bostadspriser 

att de ska bli billigare hyra o grejs 
Mer socialt evenemang, t.ex. festivaler, kon-
serter etc. 
Att det händer mer grejer. Att det är bra med 
jobb 
Fler och billigare lägenheter. 
hockeyn ska funka 
Mer aktiviteter och vill att småföretag ska 
blomstra 
mer aktiviter att göra. 
finnas jobb 
Att jag ska känna mig lika trygg som nu 
bredda jobbutbud 
Bra vänner och jobb 
Det som är viktigast för mig för att jag ska 
vilja bo i Luleå i framtiden är att aldrig 
känna att det är något jag saknar. Det kan 
vara tillgångar till olika butiker, aktiviteter, 
trivsel och så vidare. 
Ha fler jobb möjligheter inom forskning kan-
ske och skaffa fler affärer i stan 
Att ungdomar slutar vara i stora gäng och 
skrämma folk 
Familj och vänner 
Mer jobb. och mer lägenhet 
högra lön, få jobb snabb utan att man vänta 
flera månader, mindre arbetslöshet, 
bra jobbalternativ 
Bra miljö 
att mer ska hända det är lite dött 
En bra utbildning och/eller boende 
Bostäder 
bra människor 
Att jag känner att jag har val och kan göra 
vad jag vill. 
Ha familj nära och känna mig trygg i att 
befinna mig i staden 
mycket fester 
Min familj 
Jobb 
Inget hatar staden! 
Att man känner sig trygg i samhället 
Att människorna i Luleå måste bli mer socia-
la och inte vara så egocentriska. 
Göra om stadsplaneringen. 
familjen vänner 
Min hemstad, lämnar den inte 
Ha en pyskologlinje 
Vänner kanske och jobb 
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min familj och släkt 
Trygghet 
Att miljön är trygg. Inte sätta ett hem för 
knarkare i en familjevänlig by. 
Vill bo kvar där jag bor men hade kunnat 
tänka mig flytta till Luleå i framtiden då det 
finns mer jobbmöjligheter osv. Så finns inget 
jag vill ändra på med Luleå 
Att göra så det finns mer jobbmöjligheter 
och att göra vissa områden säkrare att bo i. 
att det finns bra fotbollsmöjligheter 
Bra vänner och ett jobb jag trivs på 
Mer bostäder 
Fotboll och familj 
Mer att göra 
vet inte är less på denna stad, för lite möjlig-
heter 
Fler klubbar 
Att familjen är här eller att man har fler 
möjligheter 
Jag vill inte bo här i framtiden. 
tryggt å inge skjutningar 
Att Norrbottens län börjar skapa arbets-
platser för högre utbildade individer inom 
akademin 
Att jag har kompisar 
Jag skulle vilja bo kvar om jag har kvar mina 
vänner och familj här. Annars är inte staden 
så lockande 
Mer prideaktiviteter i Luleå, det känns en-
samt. 
Inget. Jag ska flytta, det är bestämt. Jag vill 
inte bo i ett land där dem tar 50% av mina 
pengar. jag kommer flytta. 1 miljon kr hade 
inte fått mig att stanna. 
Psykologi examen 
Säkerheten, se till att allt är helt och rent, bra 
arbetstillfällen, mycket folk 
säkerhet 
Tryggt 
Att ha ett stabilt jobb med en bostad som jag 
gillar. 
Jobb och bostad, samt utbildningar. 
Polisen, billig hyra 
att kunna känna mig trygg 
Att det är tryggt och att det finns mycket 
möjligheter. 
Att hitta jobb köpa hus,bil och ta hand om 
min familj. 
Att min familj och mina vänner bor kvar här 

Jobbmöjligheter 
Bra omgivning för alla boende. Bra struktur 
i samhället med skola, idrott osv. Ingen ska 
trolla utanför i samhället. 
Ha råd och ha jobb som inte suger och kun-
na jobba med musik 
Jag vill bo i Älvsbyn. 
Att det finns jobb som är intressanta för mig, 
Att min familj fortsätter att bo kvar här samt 
att staden fortsätter att utvecklas som den 
gör nu 
KULTUREN 
Mer roliga aktiviteter och dam basket match-
er! 
Att min familj bor kvar 
Att stället är säkert. Händer ju som en massa 
skit här nu för tiden 
Att det finns möjligheter att starta företag 
Att samhället här är fint, utvecklat, säkert. 
Det ska finnas saker att göra och det ska 
kännas säkert att bo här. 
Ett ställe utan cancer framkallande medel 
Att jag får ett jobb jag trivs med. 
Bättre skolmat 
Att det finns saker att göra, platser att umgås 
på osv. Till exempel parker eller fina bad-
stränder. Grillplatser. 
Att det finns studentbostäder och flera 
alternativ av olika linjer på universitetet, så 
någon av dem kan intressera mig 
Utbildning och arbetsmöjligheter + ʺbilligaʺ 
bostäder 
Att det finns saker att göra, bra arbetsmöjlig-
heter och en fin lägenhet 
Mindre biltrafik, mer levande stad 
Möjligheter för jobb inom mina områden 
Jobbet finns där. 
Mer jobb, mer folk, mer ställe, öppna möj-
ligheter för andra resutranger och cafe, och 
fritidsställe. 
Bättre väder och fler fritidsaktiviteter 
Gym 
Hade varit kul om det hände lite mer grejer. 
Bra och lämpad utbildning samt bra bostä-
der 
Bra jobbmöjligheter 
Bra välfärd 
Mycket saker att göra, tryggt 
Universitet och säkerhet 
Att staden utvecklas och erbjuder fler affärer 
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Bra lokaltrafik, lätt att resa dit, bra köpcen-
ter, sportevenemang. 
Bostäder, villor, Skolor även i de mindre 
områdena så att det är möjligt att ha barn i 
Luleå kommun utan att behöva skjutsa de 
till skolan varje dag. Det är varken hållbart 
för miljön, tiden eller ekonomin. 
Att staden utvecklas, blir något större med 
fler aktiviteter samt affärer 
Jag kommer nog inte göra det. 
Att klimatet har gått åt helvete så det blir 
varmt. 
Tillgång till fler naturvetenskapliga ämnen 
vid universitet ex. LTU. 
Att min familj bor kvar här? 
bra jobb/utbildning 
Att luleå har ett bra boende 
bra jobb 
Familj, fortsatt utveckling i samhället. 
För att jag ska vilja bo i Luleå i framtiden, 
vill jag att det finns ett brett urval av karriär-
möjligheter och en resonabel prissättning av 
bostäder i staden. 
Att de finns bra jobberbjudanden 
Jag lär bo där det finns utbildningar eller 
jobb som passar mig bäst, oavsett var det är. 
Att min familj är här 
Trygghet. 
Vill bara inte bo på samma ställe länge 
Se till att bryta ned på kriminalitet. 
Jag känner mig trygg och jag kan få en sta-
dig inkomst. 
Lägre bostadspriser 
helt ärligt gillar jag Luleå mestadels för na-
turen och snön 
Det är dyrt och har inga planer att flytta hit 
Möjligheter i området 
Jobb 
Lekpark som har banor för äldre barn 14 
eller större där man kan klättra och ha roligt 
+ linbanor + enklare lekar och gungor för att 
dom också ska kunna ha roligt. Kanske nå-
gon kiosk eller restaurang. Bara något roligt 
ställe utöver alcatraz för familj och vänner 
att ha roligt. 
lediga bostäder 
Att jag känner mig trygg 
Arbetsmöjligheter 
Inget vill inte bo nära mina föräldrar 

Bland annat när jag ska studera på högsko-
la, så studerar jag på LTU (Luleå Tekniska 
Universitet), eftersom det är inom staden jag 
bor i. 
Jobb och att det finns friluftsliv 
Gör saker bättre. 
Fler uteställen. 
Mina kriminellt 
om jag får bra jobb så stannar jag kvar i luleå 
Familj 
Om man får ett bra jobb och förutsättningar-
na finns där. 
snö 
Jobb, fritidsintressen och familj 
Smidigare att bo i en kommun man känner 
till. 
Jag kommer troligen att bo kvar i Luleå om 
jag får det jobb som jag vill ha i framtiden. 
Vill bo i Luleå i framtiden men kan hända att 
jag skaffar arbete som inte finns här. 
Trygghet 
passande arbete och bostad 
tillgänglighet till saker som luleå inte har i 
detta nuläge 
Bostäder, cykelvägar, bra skola, säkert. 
Att det finns bostad, helst en villa, men lä-
genhet funkar också 
att dom skärper sig med boenden och sånt. 
Luleå är lite för liten stad 
bostäder 
mindre brott, renare gator, bättre mat i sko-
lan. 
Att Luleå känns som en trygg och bra stad 
att bo i. 
Att man förnyar och gör det till en roligare 
kommun, ta tillbaka luleå hamn festival 
Att det är en ren stad och stort intresse för 
träning 
ha det kvar som det är. 
Ha familj och partner nära. 
Att kunna känna mig trygg och ha ett jobb 
med stabil lön och även kunna hitta en bo-
plats 
Att det är tryggt, jag känner mig bekväm, 
det är lagom stort 
Stabilt samhälle 
Bra stämning 
bra samhälle. 
Att det finns mer att göra 
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Vill helst inte flytta 
Att det finns lite brottlighet, saker att göra 
och lite vägarbete. 
Bättre väder 
mer pengar till de mindre byarna 
Bibehålla det trygga luleå. Sopa storskolor. 
Boende 
Att det finns jobb, boende, bra affärer tex 
Zara och weekday 
låg skatt för mitt företag 
Varmare klimat och en större stad. 
bostäderna, att det finns bostäder passade 
för alla och bostäder som jag skulle vilja bo i. 
Vill ha storstadskänsla, mer shopping som 
har öppet längre och fler aktiviteter 
Jobb möjligheter med bra förutsättning samt 
enkel trafik till jobb/skola 
Fler saker att göra på fritiden. 
Att staden blir varmare, ljusare och gladare. 
Att det kommer något nytt intressant till sta-
den, fler möjligheter för framtiden, för som 
det är nu så har jag redan sett allt lule har att 
erbjuda. 
fler butiker i stan, BÄTTRE BUSSAR ÄNDA 
UT TILL SLUTET AV SUNDERBYN 
Att det finns något som håller mig kvar t.ex. 
jobb. 
Bra arbetstillfällen med bra lön. 
Bra jobb- och bostadsmöjligheter. 
Bättre säkerhet, finare. 
jobb möjligheter 
att det finns jobb och bostäder till ett ej orim-
ligt pris vilket det är i storstäder. men vill ej 
bo i luleå någonsin mer efter gymnasiet som 
det ser ut nu. 
Tillgång till utbildning. 
jobb och familjen jag har kontakt med 
Möjlighet till en stor variation av butiker, att 
fin naturmiljö bevaras och värnas om. 
vädret ska bli bättre, mer aktiviteter och 
andra universitet än bara LTU 
Ett tryggt område. 
Att det finns jobb 
Trygg miljö och bra bostadsområden 
Familj bor kvar 
Jobb, familj och bra bostad 
Att göra staden trygg igen 
att jag har råd 
fler lägenheter 

Bättre skolmat 
Om jag finner någon lycka och nått som är 
roligt att göra. 
Billigare bostäder 
Att staden ska bli mer moder och trygg. 
Den är för omodern med få butiker och litet 
samhälle 
bra infrastruktur, fungerande politik 
Jag tror jag kommer att bo i Luleå om den 
utbildning som jag söker finns där. 
Familj och vänner. 
Att min familj/ släkt är här. 
Att det händer saker och finns saker att göra. 
Aktiviteter osv. 
hitta ett jobb här för att jag ska kunna bo här 
med min famiji 
Det som är viktigt för att jag ska bo här är att 
jag ska känna mig trygg och att det ska fin-
nas bra möjligheter till jobb. Sen att det finns 
bra med lägenheter och andra bostäder. 
att ha ett jobb 

Vad tycker du är viktigt med bostä-
der och vad tycker du kommunen 
ska tänka på när det gäller bostä-
der?
Alla synpunkter årskurs 8

Sitt hem borde vara ett ställe där en person 
känner sig trygg. Man borde alltid kunna ha 
tillgång till värme, vatten och mat i sitt hem. 
Man borde ha tillgång till allt det här samt 
en bostad även om man inte har ett jobb. Jag 
tycker inte att en person ska kunna leva lyx-
igt utan att arbeta någon gång i sitt liv, men 
man borde inte känna att om man förlorar 
sitt jobb av någon anledning, tex oväntat 
sparkad, gått i konkurs, etc, så kommer man 
inte klara sig. 
billigare hyror och lägenheter 
Att det ska vara fräscht och ganska stort 
göra det finare och fräschare 
finare och frächare 
billiga hus 
att ha bostäder åt kommande vuxna 
att det finns bra jobb 
att man har nära till ica, stan, busshållplat-
ser. 
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att ha idrottsplatser 
det ska inte huga ner skogen för att bygga 
hus tycker jag 
att kunna träna fotboll på vinter får att nu 
måste jag åka till arcus och träna där och det 
är problem att åka det bussen åker inte ditt. 
fina hus 
mer poliser ute 
att göra befolkningen trygga 
att alla ska kunna jobba och gå i skola 
sänka priser på hur och lägenheter 
Det ska vara fint och modernt 
Att ha bättre kontroll på sina bostäder. Kän-
ner att de inte är värst ansvariga för hur de 
delar ut dem. 
att helt enkelt se till att allt fungerar 
bygga fina lägenheter med mycket ljus 
billigt 
Att ha många små lägenheter som är billiga-
re att hyra. 
Ha bättre kvalitet på bostäder och lite bil-
ligare saker, fler bostäder som är närmare 
stan. 
Ha billiga bostäder fast hög kvalitet och inte 
så långt bort från stan. 
bygg mer. 
att alla ska bo någonstans. 
Att bygga bostäder nära skolor. 
Bygga mer centralt men också expandera i 
dom små byarna. 
jag tycker det är viktigt att Luleå kommun 
ska ha nog med bostäder för de som kom-
mer in som invandrare. 
Att alla ska få vara trygga, att vuxna lyssnar 
på barn och faktiskt hjälper. 
Det borde finnas fler bostäder 
Tycker kommunen kan vara mer noga med 
hur tomtgränserna går där man bor. 
försöka hjälpa dem som har svårt med sånt 
om bostad och annat om det e för en mental 
sjukdom eller att det bara har det komplice-
rat i hemmet. 
sluta bygga så sunkiga lägenheter på Tuna 
och mjölkudden 
Hålla det tryggt 
Inte stökigt och för högljutt runt omkring. 
att det är hygieniskt och inte sunkigt 
Jag tycker det är viktigt att kommunen inte 
överbefolkas, redan nu märker man hur folk 
tvingas ner till kusten. 

Billga hus till mig sen när jag ska plugga 
som man kan bara vara själv hemma hela 
tiden 
Att när det bor många i bostäder så behövs 
det mer idrottshallar. 
det finns många olika och bra byggda 
bygga mer på höjden tar inte lika mycket 
plats då 
Att byggnaderna ska underhållas. 
vet ej att de byggs mer ute på landet kanske 
bygg robusta bostäder så dom inte faller 
ihop. 
inte så dyrt 
Nära till essentiella platser även i byar 
att det inte är jättedyrt 
att fixa de dåliga vägarna 
att ha nära till sitt jobb, familj eller kompisar 
Närhet till natur 
Bygga flerbostadshus 
att det ska alltid finnas nånstans och bo på 
de finns ganska billiga 
ha kvar mycket skog. 
billiga bostäder 
att spara lite yta utan bostäder. 
Att alla ska ha någonstans att bo oavsett 
deras ekonomi 
Bygg fler, och se till att studenter får lä-
genheter. Personligen tycker jag att det är 
ganska larvigt att behöva ställa sig i kö för 
nya lägenheter när man är 15 i hopp om att 
få en i framtiden. Till exempel min kusin 
gjorde det, och först nu efter flera år så har 
han fått en. 
mer cykelbana 
att dom är nära coop eller ica
att dom finns till ett rimligt pris för studen-
ten 
fina hus 
Att det finns boenden för studenter och 
barnfamiljer, för åter igen, MAN VILL JU 
INTE BLI HEMLÖS. 
att det finns någon stans att bo för alla 
Att man känner sig trygg 
Att de inte ska vara får små för att man ska 
kunna leva ett bra liv 
stor gård inte så mycket ljud och nästan inga 
grannar 
att det finns bostäder och fin omgivning 
som, parker eller liknande och att det finns 
en fotbollsplan i närheten 



26

Möjlighet till diversitet. 
att ha kvalitet på lägenheter och att inte göra 
stora områden av bya områden som bens-
byn och brändön. 
lägre priser 
Närhet till skolor 
närhet till skolor och bra utbildning 
inte så mycket trafik buller, ganska nära till 
natur, 
Att inte bygga där det finns viktig natur och 
att bygga där det behövs mest. 
bostäder är för dyra och alla områden i luleå 
är uppdelat pga folks bakgrund 
Bygga billigare bostader för unga 
människor. 
Att inte göra det svårt för folket att bo eller 
få jobbAtt inte göra personliga val ett måste. 
Alla bostäder ska ha tillgång till t.ex.toa, 
vatten, el, mm. 
mer boenden/hus/lägenheter 
billigt 
nära till allt 
känna sig trygg bra kommunikation med 
grannar 
Bättre miljö 
att fixa vägen ute och att lägga till mer lek-
park till små barn och att göra sitt ställa där 
man kan hänga med vänner och sitta där 
och att förstora husen så att de ryms till stora 
familjer och att hjälpa stora familjer att få 
stor hus så de kan trivas där de bor och att vi 
elever om vi inte har hus som räcker till oss 
att leva i så är det svårt att konsertera sig när 
man bor med sin familj och det finns många 
små barn så kan man inte studera eller göra 
läxor 
Håll industri och liknande bort ifrån bo-
stadsområde 
Fräscha bostäder 
Att försöka hålla nere priserna på villor och 
radhus och att man bygger hus nära natu-
ren. 
Om det finns en hockey plan och crossbana i 
närheten 
att alla ska kunna ha tillgång till en bostad 
och ha råd med en 
att det inte ska göras bostäder som personer 
i kommunen klassar som ett ställe där bara 
ʺkonstiga borʺ utan att det blir fina områden 
som gör att det känns tryggt att gå där. 

Bygg inte 10 våningar lägenhetshus som är 
500m breda som ser ut att komma direktle-
vererade från Sovjet Unionen 
mer bostäder 
bra miljö 
att bygga nya och fler i området där jag bor 
Att man ska kunna känna sig trygg 
att de ska vara tryggt och fräscht 
att det är tryggt 
Finnas fler bostäder. 
trygghet 
Fräscht i bostäder och respekt mellan gran-
nar. 
att det inte hörs igenom väggar och golv. 
bygga mer 
Inte så höga priser för dom som t.ex vill bara 
ha lite tak över huvet 
Jag tycker att det är viktigt med bra bostäder 
till ett hyfsat bra pris. 
jag tycker att kommunen inte ska sätta för 
högt pris på bostäderna och dom ska vara 
fina 
jag tycker att det är viktigt att lägenheter och 
andra bostäder inte är så dyra så att man kan 
bo någonstans medans man pluggar utan att 
ha typ 3 extrajobb. 
Lägenheter nära stan eller lite utanför och 
mer hus i stan 
Att ja trivsamma bostadsområden och nära 
till skolor/dagis 
att ha trivsamma bostadsområden 
Nationalisera alla bostäder, fokusera på billi-
ga och funktionella bostäder 
att det ska vara fina miljöer i bostaden och 
runt bostaden. 
Mer vägar 
Öppna sporthallar 
jag tycker kommunen tänker på bostäder så 
jag är inte orolig 
Ha fler, billiga bostäder. 
Hus och lägenheter med lägre hyror tack 
Att det inte ska vara så långa köer för att få 
en bostad. 
att det inte är för dyrt 
nyare och bättre skolbyggnader 
nyare och bättre skolor och lägenheter 
at dom är billigare så att man har råd att 
hyra en lägenhet när man är student 
att blanda in skolan så man vet hur man 
köper bostäder och sånt 
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att man ska känna sig trygg 
Bostäder och räkningar borde inte vara så 
höga 
att ha ett rent och fint samhället 
att man får en bostad 
billigare 
att det ska finnas finna och rena boenden 
tillgång till natur 
stora gårdar 
ljusa bostäder 
Fina bostäder inge fuskbygge 
jag tycker att det är viktigt att få folk att bo i 
landsbyggnaden istället för städerna. 
Fräscha och fina, Gärna inte så dyra i mån-
aden 
Dem ligger bra till 
Att det ska ha fungerade vatten och el, jag 
kan inte såna här saker 
Att det finns plats för att bygga hus 
det är mycket folk och då behöver dom fixa 
med hem och jobb 
Inte ha för allt dyra bostäder för de som t.ex. 
nyss har flyttat hemifrån. 
göra fler större lägenheter 
Trygghet, bra byggda hus och lägenheter, 
inte vara orolig över att man ska bli rånad. 
bygga snyggare hus 
hur de placerar ut boenden 
Bostäder är extremt viktiga i dagens samhäl-
le då befolkningen ökar i Luleå måste kom-
munen kunna förse alla med bostäder. 
mindre bostäder för mycket folk 
Att man har ett ställe som man gillar och 
känner sig trygg i. 
balkong i sovrummet som leder till taket. 
jag tycker att dom ska tänka på att fräscha 
upp ställen oftare annars ser det gammalt ut 
och ingen vill bo där 
Att det är ett bra umgänge. 
fler affärer nära kronan de fett långt till coop 
och de e dyrt där 
fina hus eller lägenheter, mycket jobb, bra 
miljö, bra affärer 
fina bostäder, utbildning/jobb, bra mataffä-
rer och vänner och familj. bra miljö 
jag tycker det är viktigt att det alltid ska vara 
tryggt för barnen när dom leker utomhus 
osv. 
Fina och rena bostäder. 

Jag tycker att det är viktigt med bra och 
säkra bostäder, men också att vem som helst 
som jobbar ska kunna ha råd med ett bra 
boende. 
Att man ska må bra av att bo där man bor. 
Göra många bostäder för det blir alltid mer 
människor. 
Behåll träd, buskar och annan växtlighet. 
Billigt men fräscht 
Jag vill bo i ett billigt ställe 
Att inte göra dem så stora så barn och unga 
kan känna sig trygga 
Ett hus vid vattnet 
nära naturen 
att de har bra möjligheter till cykling och 
buss 
Bra priser och områden att bo i 
Bra priser mm 
Många basketkorgar 
att skaffa busshållplats överallt 
Det ska se fräscht ut och det ska vara bra 
grannar/folk man kan lita på 
Jag tycker att det ska finnas lekplatser och 
affärer ganska nära bostäderna så att de som 
bor där kan fara och handla. 
Bra läge i staden. 
Att de är bra och har ett bra pris. 
Minst 2 rum 
Inte sälja boende och tomter för dyrt. 
Att det finns boende i olika prisklasser så 
alla har råd med tak över huvudet 
inte låta knarkare bo o familjeområden 
att man ska känna sig trygg och att det finns 
mycket man kan göra 
Att det är en stad jag känner och jag har vän-
ner där. Bra möjlighet till ett jobb 
inte försöka sträva efter att vi ska bli en stör-
re stad utan en bättre stad 
jag ska ha nära till naturen 
jag tycker att dem flesta av Luleås lägenheter 
och hus ser förjävliga ut. fett fula färger fett 
gammeldags. dem fula färgerna på lägen-
heter och hus är: gul, brun, rosa, grön, blå 
mm allt är fult förutom typ vitt och grått. fett 
fult invändigt också mer modernt. SLUTA 
SÄTTA PLÅT PANELER PÅ ALLA LÄGEN-
HETER! 
Finare hus 
jag vill bo i där jag känner mig trygg i 
Det har rinnande vatten, el, en bra miljö 
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Att ta han om dom som är kriminella 
Att bygga hus som är lätt att renovera och 
göra om eftersom trender och teknik utveck-
las hela tiden och många lätt vill förändra 
sina bostäder. 
Bygga rätt och inte göra fel. 
Bra förutsättningar, tillgång till fritids aktivi-
teter, säkerhet, tillgång till olika sporter m.m 
billigare lägenheter för de som tagit studen-
ten och ska flytta hemifrån, man har inte så 
mycket pengar och lägenheterna som finns 
är alldeles för dyra. 
Sluta försöka ta bort landsbygden, tänk mer 
på landsbygden och bygg bara lägenheter i 
stan inte på landet! 
det ska vara mysigt 

Vad tycker du är viktigt med bostä-
der och vad tycker du kommunen 
ska tänka på när det gäller bostä-
der?
Alla synpunkter årskurs 2

Idrott 
SLUTA PRIVATISERA KOMMUNALA LÄ-
GENHETER. Hyran ska vara rimlig 
Hyrande 
Att vi ska ha stor tillgång till bostäder som 
man lätt kan f tag på. Utan skyhöga priser. 
Prioritera att bygga lägenheter istället för 
som i svartöstaden har de byggts blomra-
batter på 2 stora tomter av kommunen som 
man kunnat bygga lägenhetshus på. 
Fina bostäder till ett bra pris, 
Låga priser och låga räntor 
relativt rent och inte trasigt. Tillräckligt ut-
rymme. bra luftkonditionering. 
Bra arbetsförhållanden 
Att man är fattig som student 
Mer bostäder 
Det är viktigt att man har tillgång till socia-
la sammanhang och butiker för att hitta på 
saker. Och att man lätt kan ta sig till olika 
platser. 
Sänka kostnaderna 
Större stad 
Jag tycker det är viktigt att det inte blir för 
tätbefolkat, att massa hus ligger nära varan-
dra som gör att man inte har det så privat 

Trafiken. Ibland det är svårt att komma i tid 
när man åker buss eller bil. 
Renovera upp de som ser fallfärdiga ut och 
bygga mer utanför stan 
Billiga bra bostäder som man har råd med 
Hjälpa ungdomar och studerande vid gym-
nasiet att hitta boende i Luleå då det tog mig 
ett år att hitta boende och skolan hjälpte inte 
ett dugg med detta 
Bygg finare hus och lägenheter 
Tänka på att bygga bra och funktionella 
bostäder som håller i längden (både material 
och design)Bygga miljövänligt och håll-
bartTänka på att behålla parker och bevara 
naturen omkring samt bygga fina gång och 
cykelvägar. 
Bra förutsättningar och tryggt 
Att ha tillgängliga lägenheter för studerande 
Satsa på att hyra ut lägenheter till unga till 
bra pris 
tjocka väggar så man inte hör skrik 
inte bygga tätt. 
något som är beboeligt 
Fler bostäder, inte allt för dyra och med bra 
tillgång till kommunaltrafik 
Att priset är rätt och att man trivs i området 
och i huset. 
Säkerhet 
fler villor 
lokaltrafik 
finare lägenheter ,min lägenhet är jätte dålig 
hälsa luleå komun att renovera min lägenhet 
De ska vara fräscha. 
säkerhet 
fräscht 
sänka priserna 
bra priser 
Säkerhet 
Billiga bostadspriser 
att det ska vara säkert 
ja men att de är billigare liksom varför ska 
man betala så mycket så man knappt har råd 
me mat 
Det är dyrt och svårt att få tag I för unga. 
Att de ska sänka priserna på bostäder så att 
alla har råd att flytta hemifrån 
Tänka på studenter osv, de som inte har råd 
fler billiga lägenheter som ändå är fina 
Att de ska ligga i ett tryggt område 
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Uppgradera gamla lägenheter. 
mer lägenheter 
att man ska kunna ha råd som ungdom 
Mer lägenhet som är i rymligt pris för stu-
denter samt dem som jobbar. Lägenheter i 
Luleå är väldigt dyra även 1 rums lägenhet. 
Stor mycket bättre chans att får jobb 
När det gäller större städer som Luleå är det 
viktigt att kunna skilja boende och bostäder 
från stad och trafikmiljö. Någonstans att 
slappna av eller bara vila ögonen på. Fina 
parker, trädgårdar och liknande runt bostä-
der för att bli påmind om den vackra natu-
ren. 
Att det ska inte ta lika lång tid att göra något 
klar 
att de ser fint och frescht ut, inge bråk i orå-
det och sånt 
Realistisk hyra 
Att det är fräscht och fint. 
mycket boende 
Att de finns och går att ha råd med 
rena och fina bostäder 
fina studentlägenheter skulle inte sitta fel 
Jag vill ha bidrag till lägenhet när jag flyttar 
hit medan jag år gymnasiet! 
Att boende inte blir för dyrt. 
Bygga många fler bostäder 
överseende för studenter 
Trygghet 
Bra byggt, folk ska ha råd med det utan att 
vara i skuld i hundratusen år 
bra bostäder 
se till att bostäder ska kännas trygga och 
fungerande. 
Fler bostäder 
Jag tycker att det ska vara rent samt att man 
inte bara ska bygga komplex som är till för 
att trycka in människor. 
Billiga och fina i ett bra bostadsområde. 
tryggt och billigt 
Bra bostäder i trygga områden 
Mer hus 
Att alla studenter som studerar på högskola 
ska ha få tillgång till bostad 
Att folk är trygga 
Nya lägenheter 
Säkerhet för barn och kvinnor. 
Fler billigare lägenheter 

fixa fler så man slipper stå i kö tills håret 
faller av skallen och man är 70 år 
Försöka göra bostäder billigare för studeran-
de och ungdomar 
att man ska kunna få sin första bostad enkelt 
att hyran inte är för dyr 
Små, billiga lägenheter till nyblivna vuxna. 
mer och bra kvalitet 
Billigare bostäder 
aktiviteter 
Hålla fräscht 
Fler bostäder 
Hålla det säkert, tryggt, rent och ha uppsyn 
över allt. 
Göra de tillgängliga 
bra hyror 
Bostäder som både är hög och låg hyra så att 
staden kan växa och få fler invånare 
Kortare köer och att luleåbor blir prioritera-
de. 
sänk priserna. 
Erbjuda och marknadsföra mer 
Att det finns nära centum 
tryggt och fräscht 
Att man kan få en bostad till ett rimligt pris 
när man väl letar efter en. 
Billigare hyra 
att man ska se dom som ska plugga ha lite 
större rätt att få bostad 
Trygga bostäder 
Mer studentlägenheter 
Marknadshyror 
Fler bostäder 
Göra de lättare för unga att skaffa boende. 
Inte så dyrt och inte så svårt att få tag i lä-
genhet 
billigt 
Det är viktigt att hålla bostäder rena och 
fungerande, alltså ej låta det falla isär. 
Att man känner sig trygg och hemmastadd 
både i sitt hus/sin lägenhet och även i om-
rådet där man bor. Och att man känner att 
man har någon att vända sig till vid eventu-
ella problem med bostaden. 
Jag tycker att det är viktigt att man bor i en 
bostad som man trivs i 
Se till att inget illegalt pågår i huset 
Att kötiden inte är för lång 
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Bostäderna ska inte ha allt för hög hyra så 
att man ska ha möjlighet att bo där även om 
man inte har allt för hög lön. 
Att hyran inte ska vara för dyr och att bra 
möjlighet för lokaltrafik och parkering av 
bilar finns tillgängligt. 
Att många som flyttar hit flyttar hit för att 
plugga och därför inte kan betala stora sum-
mor för bostad 
Billiga, centrala bostäder UTAN inglasad 
balkong 
Mer grönområden 
Nära till stan. Kännas fräscht 
Billigt. 
när man behöver hjälp med något i hemmet 
t.ex fönster som har gått sönder osv, så ska 
det kunna finnas möjligheter att få hjälp 
direkt och inte behöva vänta flera veckor för 
en tjänst. 
Gym 
ha en affär bredvid 
Kombo boende är bra för studenter 
Bygga fler centralt 
Mycket grönområden 
Ljusinsläpp, öppenplanlösning, avskilt 
Bygga fler i bra områden 
Fräscha fina bostäder med bra utsikter och 
fina lägen. Säkra bostadsområden (tex poli-
ser eller annan säkerhet- man ska känna sig 
trygg) 
Villor, fortsätt hålla Luleå barnvänligt. 
Bygga fler 
Varma bostäder så man inte fryser ihjäl på 
vintern men inte heller att dom blir så varma 
på sommarn så det inte går att vara inne. 
Parkeringsplatser, cykelförråd, nära till buss-
hållplats 
Ja att man har möjlighet till ett boende utan 
att behöva stå i kö i 100 år 
Bygg bostäder någonstans 
Bygg fler bostäder för att förebygga bostads-
bristen/långa bostadsköer/höga bostadspri-
ser 
Det är billigt 
lokaltrafiken borde bli bättre. Oftare bussar 
då. 

Bra men inte för dyra bostäder för studeran-
de men även små familjer som inte har råd 
med annat. Ha cykelställ eller liknande och 
mycket lokaltrafik med många busshållplat-
ser för att uppmuntra folk till miljövänligare 
transportalternativ. Ha en återvinning nära. 
Jag tycker framförallt att tillgänglighet till 
bostäder, utan något behov av en längre pe-
riod i bostadsköer, är viktigt. Jag vill därför 
att kommunen tänker på/fortsätter tänka på 
detta när man planerar samhällsbyggen i 
form av bostäder. 
Bra priser 
Mindre betalt för ungdomar 
Billigare 
Trygghet och säkerhet. 
bra miljö kanske 
Att boende/bostäder ska inte vara så dyra, 
polisen tar det seriöst med drogmissbrukare. 
billiga hus 
lägre bostads priser 
Lägre bostads priser och lägre hyror 
inte mögel 
Billigt 
Lågt pris, och bra position 
Att det är fint 
gör det billigare 
Fler, mindre storlek & billigare. 
Bra kostnad så studenter ska kunna bo där 
Att till exempel att hyran på bostäderna 
(oavsett vart) inte ska vara allt för dyr för sin 
ekomomi. 
Billigt, speciellt för studenter 
Rimligt prisad hyra 
Hus 
Billigt för studerande, bättre utbud för unga. 
Billigare och bättre utbud av lägenheter för 
unga 
inte bygga flervånings lägenheter i småby-
arna 
Fint 
Att man känner sig trygg och det är fräscha 
och fina lägenheter. 
Att man ska trivas i sina bostäder. 
Billigt och stort 
Jag vill bo i en villa ute i naturen. Annars 
tycker jag billig hyra och nära till mycket är 
viktigt. 
Att göra bostäder till rimliga priser för alla. 
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Det är viktigt att man har många bra bostä-
der. 
Billig hyra, nära till natur, säkra områden 
Trygghet 
Vädret, jobb möjlighet 
man ska känna sig trygg men också finare 
bostäder som man vil flytta ditt 
Fler bostäder, främst fler bostäder för stu-
denter. Fiber till alla, punkt. 
ta inte och gör soc lägenheter av alla för 
då får andra inte lägenheter. gör speciella 
lägenheter som är gjord för att bli soc lägen-
het. 
fler lägenheter, billigare 
att det ska finnas till dom som förtjänar det 
Att det finns bra områden, inte är stökigt, 
skötsamt 
att man ska känna sig tygg där man bor 
Tryggt och säkert 
Inte fula lägenheter 
ge unga lägenheter. 
Framför allt att se till att det finns ute på 
nätet och att man ska kunna känna sig säker 
vart man bor. Jag skulle även säga att det är 
viktigt att allt fungerar som det ska i bosta-
den och att man inte behöver ha problem 
med någonting som inte fixas. 
Bygga fler såå at dom som vill flytta fort har 
chansen att göra det. 
fin miljö 
bättre miljö 
Att bostäderna är fina men ändå har ett 
rimligt pris som man som privatperson har 
råd med. Samt att lägenheterna är på bra 
områden. 
Inte bygga likadana hus utan variera arki-
tekturen. 
Billigt 
Inte för täta kvarter 
fint 
Moderna och praktiska 
Många bostäder, fina, nya, inte för dyra, 
ligga centralt 
Billiga lägenheter som man kan investera i 
bygg dom brandsäkra eller nå 
att det finns både nya och gamla bostäder 
osv, att det är funktionspassade för alla. 

att bygga mera kreativt och smart istället för 
att bygga ekonomiskt och upprepat. och att 
även tänka på att utveckla arkitekturen och 
att inte tex bygga betonglådor, tegel osv 
Trafik ljud och annat oljud ska inte störa de 
som bor där 
Finare arkitektur. 
Fler billigare bostäder 
skaffa belysning vid baksidan av lulsunds-
berget, ner mot bensbyvägen, tror ju att jag 
ska bli våldtagen varje gång man går upp/
ner för den stigen 
Bygga mer bostäder 
Fler boenden men bevara naturen. 
Prioritera unga och ge unga bättre förutsätt-
ningar för att kunna hitta, och betala för en 
bostad. 
Billigare 
bra buss-tider och inte för långt bort från 
ʺcentrumʺ 
det ska finnas bostäder lämpligt för alla 
grupper i samhället, ungdomar som söker 
mindre bostäder till lägre pris etc. 
Utomhusmiljöer, innegårdar 
Att de ska vara tillgängliga till studenter och 
att studenter ska prioriteras 
Öka studentbostäder, så man hinner få en 
bostad i tid om man exempelvis ska studera 
på ett nytt ställe 
det ska vara genomtänkt och stort så att man 
ryms
När det kommer till bostäder är det viktigt 
att det finns någon form av en gård eller 
park. 
Trevliga bostäder med fin miljö runt om-
kring. Inte för dyra bostäder. 
bostäder ska finnas i alla prisklasser 
trygg miljö 
Många alternativ, fräscht och bra 
Billiga 
Billigare. 
säkerhet 
fler lägenheter 
Billigare boende för att man ska kunna leva 
någonstans 
Grönska, typ växter och planteringar. Evene-
mang. 
Inte höja hyrorna och bygga fler lägenhe-
ter! Man får verkligen ångest över hur stor 
bostadsbristen är idag och att hyrorna bara 
höjs och höjs. Helt vansinnigt 
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Möjlighet för alla, centralt 
Internet, växter, cykelvägar 
Att inte bygga 3 våningshus eller liknande. 
Man använder upp en stor yta på några få 
lägenheter när man kunde byggt ett hus åt 
mycket fler människor och sparat plats, plus 
att höghus ser mycket bättre ut också. 
Ge boende möjligheten att göra sin röst 
hörd. 
Jag tycker att de ska bygga flera parkeringar 
på grund av på de området jag bor på hert-
sön sker det en massa stölder och vandalise-
ringar. Man kan också skaffa en kamera på 
området så det alltid känns tryggt 
Att man inte blir skuldsatt för livet 
Bygga fler lägenheter och hus 
att känna trygg och bra miljö 
Jag vill att det tänker på säkerhet och att 
dom lyssnar på folket som bor i deras bostä-
der har önskemål, klagomål eller bara vill ha 
hjälp med nå. Tycker det är viktigt att dom 
har bra service om något skulle gå sönder 
om man har någon jobbig granne. 
fokusera på att bygga lägenheter/bostäder 
som folk har pengar att bo i och inte fokuse-
ra att bygga bostäder som bara dom rika kan 
skaffa 

Vad borde kommunen veta för att 
kunna göra kommunen bättre för 
unga?
Alla synpunkter årskurs 8

Det borde finnas mer möjligheter för ung-
domar att kunna utrycka sig själv till någon 
och att dem vet att det finns sådana per-
soner. Det är en jobbig period med många 
frågor om identitet, kropp och framtid, så 
det är viktigt att man kan prata med nån 
Jag vill att Hertsö skolan ska rivas och att 
barnen som går på Hertsö skolan ska börja 
på tunaskolan 
de borde göra möjjligheten till att kunna 
sommarjobba som ung större. 
ge gratis pc med 3090 till alla i klass 8c på 
hertsöskolan 
finare skolor 
BÄTTRE SKOLMAT. 
bättre skolmat 
bättre mat så man kan äta god lunvh 

att stasdöskolan får lite bättre mat. 
vi MÅSTE ha bättre skolmat, man måste väll 
inte laga mat som ingen äter om man ändå 
bara ser i slutändan att allt slängs o h det 
måste vara fräschare och bättre 
att skolmaten är inte så bra och ibland kan 
vara oätbar ibland 
jag tycker att man ska ha mycket bättre skol-
mat. jag skulle vilja ha vanliga rätter som tex 
köttfärssås, köttbullar, pasta, korv, potatis-
bullar osv. jag vill inte ha konstiga maträtter 
som tex thai-grytor och minestronesoppa. 
jag vill bara ha vanlig 
det måste fixa maten i skola å servera något 
som alla gillar men ändå är inom pris att inte 
äta fisk 3 gånger i vecka man kan äta fisk 
men då ska de inte har 10 ben i varje bit man 
måste läga lite mer tid på maten för ingen 
äter och åker hem, köper. 
maten 
förbättra skolmaten 
stressa inte ungdomar med prov och sånt, 
det blir sämre och dom ger upp snabbt 
förbättra skolmaten. förbättra vägarna. tack. 
mer skatepark 
gratis busskort till ungdomar under 20 år. 
jag tycker att de måste försöka göra luleå till 
ett säkrare samhälle, exempel att poliser åker 
runt i typ hertsön, porsön, örnäset dygnet 
runt så de har mer koll på vad som händer. 
minder kriminalitet 
skolbussarna går inte längst ner på hertsön 
och det blir svårt för oss som bor där på 
vintern för då kan man inte cykla och då 
måste man KÖPA busskort och alla har inte 
råd med det! 
skicka ut patrullerande poliser. 
Ha mer koll på bussar jag tycker att man ska 
ha mer bussar, särskilt om man höjer priset 
på bensin och annat. Då ska lokaltransport 
vara enkelt och åtkomligt. Och man ska inte 
behöva vänta en timme på än enda buss. 
Mer fritidsgårdar och kortare skoldagar 
mer välkomnande aktiviteter, och så att det 
fins till alla 
gör en ungdomsgård mitt i stan för dom 
över 13 
bygga en till sporthall, mer tillgång till akti-
viteter. 
Fokusera på de yngre människorna och 
allmän trygghet. 
Fokusera på ungdomar och trygghet. 
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mycket fler fritidsaktiviteter. 
vara välkomnande till alla ungdomar oavsett 
religion eller kön och erbjuda fritidsaktivite-
ter och bostäder som passar för alla. 
att kvinnojouren ska komma till alla skolor 
så alla i klassen får ställa anonyma frågor till 
dom och på varje skoltoalett ska det finnas 
mensskydd 
Behandla konståkare lika bra som hock-
eyspelare. Vi är också människor som vill 
träna och få istid. Det är inte bara hockeyn 
som ska prioriteras! Från en kompis: Rus-
ta upp Luleå ridklubb. Den ser ut som en 
soptipp! 
större med pride ha flyers mm som kan vissa 
att det är den dagen det kan vissa hur viktigt 
det e. 
FLER ʺNYAʺ AFFÄRER OCH STÖRRE 
SHOPPING CENTER! 
Låt unga få komma med fler idéer och för-
slag. 
jag skulle vilja att komunen skulle öppna 
sporthallen heltid och köpa in lite prylar så 
man kan aktivera sig 
mer ställen att kunna vara med kompisar¨ 
Ge oss mer frihet och låt oss ta ställning till 
de beslut som fattas eftersom detta är vår 
framtid. Jag skulle önska att det var lättare 
för oss att påverka de beslut som fattas. 
Att göra något mer åt människor som gör 
kommunen otrygg. T.ex kriminella gäng och 
rattfyllerister . 
Bättre skolmat 
Anlägga mer idrottshallar. 
att öppna mer idrottshallar så att vi unga 
kan spela sporter men inte i lag 
Mer roligare saker 
kanske tennisbana tänkte börja men det 
fanns bara på arkus och ingen barngrupp 
samma med bordtennis var fullt 
Hindra vuxna som man misstänker kommer 
köpa ut snus, cigaretter eller alkohol till ung-
domar från att köpa dessa. 
vara bättre på att ta bort snön när det snöat. 
stäng inte ner ett bibliotek om ni vill att vi 
ska läsa. 
Bättre stöd för de som har utländsk bak-
grund. 
fixa vägarna och skaffa mer saker vid sörby-
arna 
Mindre kriminalitet och mindre unga som t. 
ex röker och snusar 

Att man ska tjäna mer på sommarjobb så att 
fler unga börjar sommarjobba, de kan också 
försöka minska kriminaliteten så att man 
inte är rädd att bli våldtagen när man går 
igenom en tunnel på kvällen. 
att ha kameror på skolan så man kan se vem 
som kastar sten i idrotts fönster och vem 
som startar brandlarm och när vissa elever 
är elaka mot andra t.ex åk 9 som har elever 
som är elaka mot andra men förutom det så 
är det inget mer jag vill säga 
Mer poliser och säkerhetsvakter, tack. 
Bättre utebasketplaner. Byta golv i kronan-
hallen. 
Nepp, men fortsätt vara drivna, göra ert 
arbete och sist men inte minst fortsätta med 
dessa enkäter. 
bättre wifi på skolan. 
Lärarna på Björkskataskolan tar inte hänsyn 
till elevernas åsikter när det gäller deras 
egna utbildning. 
se till att folk kanske gör så att man har uni-
form eller något sånt för det finns folk som 
blir mobbade ibland för att dom har fula 
kläder och det finns också folk som inte har 
råd att köpa kläder hela tiden. 
Vi får inte påverka något om vad vi ska lära 
oss eller hur vi ska ha prov, etc. 
Men alvarlig förstå att vi har krav på er om 
vi måste gå i skola måste ni se till så att vi 
alltid kan känna oss trygga i den. 
Bra lärare och bra vuxna som ska finnas till 
unga när de behöver det. 
bygg fotbollsplan i kronan/luldundsberget! 
anordnade mopedevent/motorevent 
Kanske man skulle kunna hitta ett sätt för 
unga att kunna vistas mer i naturen. Många 
mår dåligt psykiskt och man hade kunnat 
göra olika undersökningar eller liknande så 
att man kan hjälpa dem som behöver stöd. 
Bättre skolmat! 
Högre budget på skolmaten! 

att man får mer fritid för korta skoltider man 
kan ha roliga aktiveter som alla elever kan 
vara med på och att alla kan göra vad de vill 
prata med de som mobbar andra och säga 
att de ska sluta med det de gör. 
Bättre skolmat 
Jag tycker det är helt sjukt hur man inte ens 
kan gå ut från bussen utan att ha massa män 
som följer efter en som ett creep. Det känns 
inte alls säkert. 
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Bygg saker i måttsund 
Gratis Wi-Fi på stan. Det kan vara om man 
har inget sim kort vilket jag inte hade ett tag 
Pool i Sörbyarna. 
Mer lokaltrafik bland mindre byar 
Ta bort lagen om barnarbete och låt mig 
arbeta efter skolan så jag kan tjäna pengar. 
Kommer nog flytta från Lule när jag blir 
vuxen och kommer nog bara tillbaka när jag 
ska hälsa mamma å pappa på Julafton. 
att skafffa ett skidgymnasium! 
bättre skolmat 
göra den tryggare 
rusta upp idrottsanläggningarna, rusta upp 
sporthallens omklädningsrum eller iallafall 
städa och tvätta bort fula ritningar som är 
ritade på väggarna i omklädningsrummet. 
Ja göra fler ishallar så fler hockey lag kan 
träna längre och fler gånger i veckan 
Besöka skolor till och från för att se att alla 
beter sig. 
att banna pride 
Jag vet inte, men dagens ungdomar RÖ-
KER,DRICKER ALCOHOL OCH HAR EN 
DÅLIG SKOLGÅNG. 
Studievägledarna skulle kunna komma ofta-
re och prata med klasserna enligt mig. 
göra fler enkäter till ungdomar 
Ta bort alla gäng, gängmedlemmar, och alla 
kriminella
Bättre plugg hjälp till prov 
Öppna sporthallar 
mer poliser det är ju bara massa pundare ute 
på kvällen 
En ungdomsgård i centrum av luleå 
bygg en konstfrusen hockeyrink på bergnä-
set, som man kan spela matcher och träna på 
gärna med tak 
bygg en ishall på bergnäset 
Fler platser man kan hänga på i bergnäset. 
För att det finns ingenting man kan göra. 
jag att tycka att vi ska ha mer roliga saker att 
göra 
Bättre skolmat inom kommunskolor. På Nya 
läroverket har de typ lyxmat jämfört med 
oss då. 
låta ungdomar jobba i kassor 
inte placera skolor vid läskiga hus eller såna 
lägenheter där vissa folk som inte har det så 
bra bor 

mer rinkar 
kommunen borde ta oss på större alvar och 
inte se oss som unga utan levande individer. 
bättre affärer och roligare fik som starbucks 
och dunkin donats 
Jag vet att man inte alltid kan göra dyr skol-
mat men man måste tänka på att skolmat 
som eleverna hatar gör att de inte äter och 
det är värre än att de äter mindre nyttigt. 
Fler busstider fram och tillbaks speciellt på 
vintern, billigare bussbiljetter, fler hållplatser 
skolmaten på örnäskolan! 
Bättre skolmat, billigare bussresor för unga, 
ändra skolmaten 
man kan ha lite mer parker till tex hundar el-
ler bara till människorna och man kan satsa 
mer på cykling inom staden genom att tex 
ha mer cykelbanor inne stan. 
Bättre snowboardbackar, bättre inne i stan. 
Mer pingisbord i källaren! Mer padel banor!-
mer tennis banor! 
Spendera mer pengar på skolor istället för 
att bygga nya rondeller och vägar. 
Lyssna på ungdomar när dom säger att dom 
mår dåligt och gör en skillnad direkt. Ge 
inte för mycket läxor eller prov i skolan då 
det går ut över ungdomarnas fritid och ger 
mindre tid till aktiviteter/kompisar. 
mer tv spel 
Jo fixa skolmaten den är skit. Nivån på den 
har gått ner svinmycket. Bara potatis som 
smakar skit med fisk eller soppa. Det är ock-
så alltid slut med mat så man står och väntar 
på något som ändå är skit. Vegetarisk med 
bönor hela tiden 
Ge mig mer roligt att göra och fixa skolma-
ten, den smakar inge gott och tar slut hela 
tiden. Sluta servera chili sin carne och serve-
ra riktig chili con carne. Jag vill ha mindre 
vegetarisk mat och mer kött! 
inget alls förutom att fixa skolmaten för den 
är inte bra alls. 
kanske gå ut med bättre alternativ för att 
hitta ställen att söka psykisk hjälp på 
var aktiva och lyssna. fålj inte bara pengarna 
utan välmåendet för unga också 
ge ut mer information om vad man kan göra 
och att man gör saker som de flesta kan 
tycka är intresant 
bygg en större slalombacke. 
utköpning och brott 
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Skolmaten borde blir bättre för att barnen 
ska kunna jobba och fokusera i skolan. Det 
är viktigt för barnen och det påverkar deras 
framtid 
Skolmaten är svin äcklig och man får inte 
den energi man behöver för de långa skolda-
garna. Det är alldeles för mycket vegetariskt 
som ska vara bättre för miljön men det är 
lika bra att köpa närproducerat kött än soja-
bönor från Brasilien.FÖRBÄTTRA NU! 
jag tycker att skolmaten är bajs. NI måste 
göra mycket bättre mat än vad det är nu. 
Göra bättre skolmat. vi behöver energi un-
der skoldagarna 
Fler föreningar för unga. 
Ja, bort med tobak, vissa har röknings pro-
blem vid 13. 
att det kanske finns någon stor låda någon-
stans där man kan sätta lappar va man tyck-
er om staden och vad man kan göra bättre 
mer aktiviteter 
nej, bara att ha mer möjlighet för de som 
rider. 
riv alla fula lägenheter och bygg upp nya. 
blir faan DJUPT DEPRIMERAD AV VÅR 
FULA STAD 
att dem ser att alla behöver olika för olika 
behöv 
Na låt oss bestämma mer 
Förbättra skolmaten 
Att dessa hända nå typ hamnfestivalen eller 
nå roliga saker, typ marknader m.m. 
Fler ställen att umgås på 
SKOLMATEN! 
Förbättra skolmaten för att man måste få i 
sig bra och näringsrik mat för att de flesta 
växer. 
Kanske tillgång till lite mer sporter förutom 
fotboll, basket och hockey. 
Lules skolmat suger
det är dålig mat på min skola, ibland är det 
faktiskt god mat men den smakar konstigt 
och är inte alls den konsistensen som den 
ska vara och ibland är det mat som bara 
vuxna äter. 
Bättre lokaltrafik, bättre ute miljöer, bättre 
skolmat 
Skolmaten har jag tagit upp på elevråd flera 
gången men blandningen är äcklig. Tycker 
att kommunen ska göra enkel bättre mat 
som barn tycker om att äta så att fler barn 
äter maten i skolan. 

Vad borde kommunen veta för att 
kunna göra kommunen bättre för 
unga?
Alla synpunkter årskurs 2

Hopptorn i södra hamn 
Bättre busstider med länstrafiken så man 
kan ta sig lättare när man bor ute i sörbyar-
na. 
Ja mer aktiviteter som inte är typ fritidsgår-
dar. Jag är inte intresserad av sådant. Vill ha 
mer frihet kanske äventyrsbadhus 
Om de vill göra kommunen bättre för unga 
bör de inkludera oss i de frågor som berör 
oss. 
Finns inget att göra här, plus att man kän-
ner sig otrygg så man vill inte vara ute på 
kvällarna 
Förbättra skolmiljö och skolmaten 
ja vi behöver mer golf, mer skjuta bana. 
vi behöver ett zoo med alla möjliga djur. 
Bättre underhåll av cykelbanor och stigar 
Inte diskriminera eller ha fördomar. Lyssna 
skolmaten 
bättre jobbmöjligheter 
Mindre gängkriminalitet 
Släppa lite på ungdomarna. Låt de leva 
lite. Festa i lokaler/hus utan att polisen ska 
stänga ner direkt. Man kan kolla till hur det 
är istället för att stänga ner. Fester osv är 
den enda vi ungdomar kan göra i Luleå, det 
enda sättet vi kan träffas på 
Bättre och mer jobbmöjligheter för ungdo-
mar. 
Fixa stegarna från bryggorna i södra hamn. 
Jag är medveten om att de egentligen är till 
för båtarna men folk kommer fortsätta bada 
där ändå, så fixa bra sätt att ta sig upp. Jag 
skrapa upp knät för stegarna är hala :( 
gratis skolbuss/billigare Gratis menskydd/
billigare 
Gratis busskort till alla, till ett exempel så får 
inte min flickvän något busskort bara för att 
hon bor 1 kilometer för nära skolan, men det 
enda sättet för henne att ta sig till skolan är 
med buss och ett busskort som tar upp halva 
hennes CSN. 
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Gratis buss och mensskydd. Mer kulturtill-
ställningar som musikens makt och ljusfesti-
valen. Gratis/bidrag binders för alla inte bara 
transpersoner. 
billigare buss billigare bensin mer pokemon 
stop 
Många i min ålder känner en känsla av en-
samhet och att de inte tillhör någonting. Jag 
anser att om man inte syns finns man inte. Vi 
måste ta tag i problemet och se till roten där 
ungdomar i helhet i dagens samhälle jämför 
sig med andra via sociala. 
Ta hänsyn till förslag 
Mer fritidsaktiviteter 
Gratis busskort 
Skolan är en stor faktor till problem för 
unga. Mobbning osv, se signalerna. När man 
ser problemet så gör man direkt något åt det. 
Mobbning påverkar mycket mer än vad man 
tror genom hela livet. 
bedöm inte hemskole betygen likadant som 
vanliga, för det är skillnad. sänkte alla betyg 
med ett snäpp och vissa två. 
satsa mer på skolmaten, försöka göra bostä-
der billigare för ungdomar 
Kanske inte låta personer som inte ska jobba 
med barn jobba med just barn, men inte vet 
jag det är ni som bestämmer. 
Fixa till alla Fotbollsplaner, tex Nyabvallen 
och Porsö IP så att de håller samma klass 
som Boden Arena och Umeå Energi Arena 
för att det är ju pinsamt att ha fula arenor. 
ja behandla konståkning och hockey lika, 
våra intressen spelar också roll och vi vill 
också utvecklas. vi vill inte träna klockan 
22:00 på kvällen, vi är också ungdomar som 
tycker det är jobbigt. att inte spola isen och 
strunta i oss är respektlöst. 
Länstrafiken borde bli bättre 
Sänk skatten. Ta inte bort alla event som vi 
har 
öppna fler butiker, gör om Storheden så att 
man kan gå där istället för att åka bil, öppna 
mötesplatser motorintresserade, fler ställen 
att bara ʺhängaʺ på. 
Ta hand om hertsön 
Aktiviteter som inte kostar, speciellt på 
vintern. 
Skaffa en zara butik i luleå 
flera ställer som navet i luleå 
Utöka saker att göra som mer shopping 

Skaffa mer butiker tex zara Och ett fik eller 
nå där man kan sitta å plugga 
Tro på oss. Lita på oss. Lyssna på de vi har 
att säga till om saker OCH VIFTA INTE 
BORT OSS. 
Tycker personligen att det skulle gå en till 
buss från stan till brändön/örarna mellan 14 
och 15.30. Samt att det skulle kunna gå en 
till från brändön/örarna till stan mellan 7.13 
Och 11.53. För att inte behöva vänta så länge 
innan och efter skolan. 
mer kulturevent 
Skolan har förstört min mentala hälsa och 
har skadat mig själv pga frustration och 
stress under flera års tid 
Tryggare och bättre skydd på kvällarna 
Se till att det går bättre bussar ut till byarna 
Ge pengar och stipendium till talanger på 
yrkeslinjerna 
Öppna fler butiker som unga tycker om, 
många sådana har stängt ner för att folk 
beställer på nätet istället. 
Förbättra skolmaten 
Ställ högre krav på gymnasiepedagoger. 
Vill förtydliga att TÄNKA PÅ ATT UNGA 
VILL HA KUL. 
Försök minska rasism, sexism, homofobi och 
annat. Gör bostadsområdena trygga. 
det finns bara en busslinje som går till kall-
källan och bergviken fastän det bor många 
där och bussar är nästan alltid proppfulla 
Mer och billigare lokaltrafik. Mer ställen för 
unga att umgås och träffa andra. Mer upp-
märksamhet på diskrimineringar i samhället 
och aktiv motverkan, pride, blm mm. Mer 
miljövänliga alternativ för shopping, ex 
thrift stores, långsam mode. 
Jag tycker att kommunen borde veta att 
det finns unga som önskar att de hade mer 
inflytande i kommunens beslutsfattning och 
att man som ung hade gynnats mer om en 
större möjlighet att påverka fanns. 
en sak om fritid, jag har upplevt att det är 
mängden fritid som är för liten, inte saker att 
göra på den 
Mer extrajobb och bättre betalt 
Minska priset på diesel och minska skatten. 
Ha mycket roliga saker för billigt pris. Mer 
roliga saker tackar 
Minska skatten på bensin och diesel 
Lägre skatter och drivmedelspriser! 
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jag tycker att det ska göras mer för att det 
ska bli mindre blåsigt 
Bättre skolmat. Åker dit och har en lång 
skoldag till ca 17 och får äta nån vegetarisk 
grej. 
det är svårt att ta sig från sörbyarna till stan. 
bussar går sällan mot stan och det är inte 
trevligt att cykla till kallax och genom kallax 
företagstad då det inte finns cykelväg och 
billar följer sällan den höga hastighetsgrän-
sen mot kallax 
Sträva efter ett modernt inklusivt samhälle 
med modern teknik, respekt för alla, närhet 
till naturen, tillgång till bostad, internet, 
cykelvägar samt trygghet där man bor. 
gör skolan bättre för ungdomar med mindre 
prov och inlämningar det stressar sönder 
oss. vi är människor inte robotar. 
striktare regler när det gäller tobak, alkohol 
och inga epa traktorer. 
gratis gymkort 
Ge elever extra tid till att plugga istället 
för att ha prov efter prov kan det vara mer 
inlämningar. Matte är jätte svart så man be-
höver mera tid för att plugga, och en bättre 
matte lärare som förstå eleverna i VO2 
mer saker att göra i fritiden. 
Bättre utbildning. 
Möjlighet till bättre fritidsaktiviteter 
Fler samlingsplatser runt om i hela Luleå 
Bättre skolmat 
mer bussar till sörbyarna speciellt under 
helger 
hålla i mer ungdomsinriktade event 
Sänk bensinskatten, bättre skolmat 
Bättre skolmat 
Ha bättre affärer tex zara, weekday, monki.
Ha bättre skolmat 
Bättre skolmat samt mera halvklass i skolan 
Inte lägga sp himla stor press på ungarna 
då det kan göra dem stressade osv. Att alla 
borde lära sig mer om psykisk ohälsa, hur 
man förhindrar, orsaker osv för att förstå det 
mer och kanske kunna relatera. 
bussar ändå ut till sunderbyn, till bränslan 
Fler aktiviteter som samlar ungdomar i kom-
munen så man lär känna nya personer. 

Skapa ännu fler möjligheter för att unga ska 
kunna påverka, tex med enkäter och frågor. 
Ta hänsyn till vilka krav, påståenden och 
förfrågor som är realistiska och vilka som 
bara är ʺbortskämdaʺ klagomål. Utbilda 
unga i vad vi kan förbättra och ändra. 
mer aktiviteter under vintern ex bjuda på 
alcatraz någon gång eller på bio. 
Bygg ut skolorna under håll alla skolor 
tillgång till idrottssalar för alla 
Lyssna 
Göra skolmaten bättreBilligare bostäderFler 
bostäder 
Att tänka på göra mer saker som unga kan 
göra. Till exempel bättre tider på ungdoms-
huset. 
tar bort drogerna 
Fler evenemang, saker man kan delta i med 
flera personer! 
Att LTN bussarna ska komma i tid, jag fryser 
på morgonen. Dessutom uppdatera appen, 
några bussar som kommer står inte i appen 
och deras tid (destination) är fel. Det står att 
den ska ta 20 min, men den tar 40+ minuter. 
Alltid ha högutbildade lärare på grundsko-
lan helst äldre personer som har mycket 
erfarenhet och disciplinerad. Det är väldigt 
viktigt att vägleda barn från början. 
Fråga genom att t.ex skicka brev eller mail 
för att fråga unga om de vill vara med i olika 
aktiviteter. 
att ge jobb åt ungdomar 


