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Den invigdes för 65 år sedan och har sedan dess varit ett av Luleås landmärken: Bergnäsbron. Tänk att
Luleåborna fick ta isvägen till Bergnäset eller färjan över vattnet innan bron kom till. Idag är det många bilister
som får öva sig i tålamod när trafiken stockar sig på bron. Många fick visa ännu mer tålamod när bron var
avstängd för renovering förra sommaren. Men under den tiden upptäckte en del fördelen med en bro bara
förbehållen för cyklister och fotgängare. Idag samsas alla om utrymmet igen. Och vacker är den vår
Bergnäsbro, ett tjusigt ljuslandmärke i vintermörkret. / Foto: Simon Eliasson
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S PA N I N G E N

Ta tåget till jobbet

Jag pusslar
vidare
Jag erkänner. Ibland får mixen av jobb, relationer, intressen, hem och barn det beryktade
vardagspusslet att fallera totalt för mig. Livet
kan stundtals kännas som ett race från det ena
måstet till det andra, ofta med siktet inställt på
en härlig fredagskväll. Något så motsägelsefullt
som en stress mot att slappna av. Men nu är det
nytt år och nya möjligheter som det heter. Jag
har skiftat synsätt – i år ska jag fokusera på att
bygga vardagspusslet istället för att lösa det.
Inspirationen är min femåriga son. När han
pusslar sätter han ihop vilka bitar som helst.
Får han dem att fastna i varandra så är han
nöjd, motivet är helt klart sekundärt. Jag ska
bli mer som honom. Hitta livsnjutet och glädjen
i att bara bygga pusslet.
Jag ska lyfta blicken och ta in vardagsperspektivet mer. Glädjas för varje pusselbit. Som
för stunden när jag lämnat barnen relativt hela,
rena och glada på förskola och skola, för
lunchen som jag ändå fick ihop med en efterlängtad vän, skratten med sambon och för
den lilla handen som för en sekund vilar i min.
Att se det stora i det lilla.
Ibland kommer det såklart att skita sig.
Alla pusselbitar kommer inte att passa ihop.
Hur mycket jag än tänker på hur söta barnen
är när de sover så kommer det att kännas
påfrestande att för sjuttioelfte gången påpeka
att det är dags att klä på sig, att skor kan vara
bra att ha på sig i snön eller att John Blund
kallat för länge sedan.
Jag har hört att pusselbyggande kan fungera
som mindfulness. Det kanske till och med kan
gälla vardagspusslet. Att jag, genom att vara i
stunden, kan göra vardagspusslet lättare och
framförallt roligare att bygga. Så, jag tar mig
inte an ett 10 000-bitarspussel i år men jag
ska göra mitt bästa för att glädjas
när några viktiga bitar i
alla fall fastnar i varandra.

Stina Östman
skribent

vårt
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Den 1 april börjar pendeltåg mellan Boden och Luleå
att rulla. Det är första delen i en större satsning för
tågtrafik mellan Luleå-Boden-Kalix-Haparanda. Det
blir totalt elva dubbelturer, snabbaste tågturen tar
25 minuter. Lokaltrafiken anpassas till tågtrafiken.
Det kan vara ett bra alternativ att ta tåget istället för
bil eller buss när väg 97 byggs om mellan Sunderby
sjukhus och Sävast i år.
– Detta kommer att innebära sänkt hastighet och
längre restid för pendlare med bil och buss. Förhoppningsvis blir då pendeln ett naturligt val, förklarar Charlotte Reinholdt,
projektledare för tågprojektet i Norrbotten.

Slippa köa för skärgårdsstugan
Kommunens skärgårdsstugor för högsäsongen
(21 jun–11 aug) går att boka från och med stugsläppet den 12 mars, kl 10. Stugorna finns på
Brändöskär, Junkön, Kluntarna och Småskär.
Du kan enkelt boka skärgårdsstugorna på
www.lulea.se/skargardbokastuga.
Alternativt kontakta Luleå turistcenter.

Klart med nytt
sotningsavtal

E-learning för skolans vikarier
Barn-och utbildningsförvaltningen
rekryterar regelbundet korttidsvikarier. Sen hösten 2017 används
e-learning som introduktion för
nyanställda vikarier. Utbildningen
görs helt på distans på dator, telefon eller surfplatta med internetuppkoppling. Tidigare genomfördes
utbildningen under ett antal läroledda timmar. Med stöd av e-learning sparas både tid och resurser
och vikarien kan i lugn och ro ta
del av utbildningen på webben.

Sotarn i Piteå är Luleå
kommuns nya leverantör av
sotning och brandskyddskontroller. I mitten av februari
började aviseringarna skickas
ut. Restauranger och fastigheter med vedpannor prioriteras,
och därefter aviseras övriga
fastigheter allt eftersom. Preliminärt startar sotningsarbetet i
början av mars.
– Som fastighetsägare ska
man avvakta aviseringen. Det
kommer inte att gå fortare
om man ringer leverantören.
Vid akuta behov så kan man
kontakta Sotarn i Piteå, säger
räddningschef Patrik Bylin.
Sotarn i Piteå: 0911-23 06 50
(vid akuta behov)

ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Katja Güth Laitila. Ansvarig utgivare: Roger
Jönsson. Grafisk form: Joakim Höggren. Omslagsfoto: Anders Alm. Upplaga: 41 100 ex. Tryck: Sörmlands Printing Solution.
Adress: Vårt Luleå, Luleå kommun, 971 85 Luleå. Tfn: 0920-45 30 00. E-post: kommunikationskontoret@lulea.se
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Smått och gott om
din digitala kommun
7 500

tidningar från mer än 120 länder
på mer än 60 språk, det kan du
läsa genom appen Press Reader.
Ladda ner en tidning på bibblo
och läs den hemma.

2 293
Ipads kommer skolan i Luleå ha till
vårterminen. Skolan i Luleå använder
digitala hjälpmedel på olika sätt.

kronor får Luleå kommun från Internetstiftelsen
och regeringen för att bygga upp och driva sitt
DigiDelCenter. Dit kan Luleåborna vända sig för få
hjälp med digitala tjänster och teknik. Centret är
placerat vid stadsbiblioteket men kommer även
ha verksamhet på landsbygden. Syftet är att motverka digitalt utanförskap.

42

olika kategorier kan
du kolla själv på Luleås
kommunkarta. Karttjänsten visar allt från
lekplatser, vandringsleder, isvägarna eller äldreboende och
skolor. Du ser även vilka detaljplaner
som gäller, vilka vägar som har prioriterad snöröjning eller var det finns risk för
trafikstörningar på:
kartor.lulea.se/kommunkarta

Drygt 17 000
bilder från Luleå från 1880-talet och framåt finns det i historiska bildarkivet.
Mycket bra källa om Luleås historia och hög nostalgifaktor.
bildinternet.lulea.se
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”Charmen med
hemsjukvården är
att ingen dag är den
andra lik”
När Elina var nio år blev hennes mamma sjuk vilket
innebar att hon fick hjälpa till mycket. Där väcktes
intresset för sjukvård och idag är hon en av kommunens
distriktsköterskor. Ett av de bästa och roligaste jobb
som finns, enligt Elina Dejke, 27.
Text: Bo Henry Pettersson / Foto: Tomas Bergman

Först, vad skiljer distriktsköterska
från sjuksköterska?
– Distriktsköterska är en vidareutbildning med inriktning på barn och unga
vuxna, primärvård, hemsjukvård och
skolhälsovård. Tillsammans med grundutbildningen ger det en magisterexamen
efter ungefär 4,5 år.

Hur kan din arbetsdag se ut?
– På förmiddagarna tar jag bland annat
prover, utför omläggningar och kopplar
dropp. Eftermiddagarna innebär mycket
administrativt arbete samt vårdplaneringar.
Där deltar oftast läkare, biståndshandläggare, hemtjänsten eller annan yrkesgrupp
samt anhöriga och patienter.

Varför blev du distriktsköterska?
– När jag var yngre blev min mamma
sjuk och det föll sig naturligt att hjälpa
henne. Då kände jag att jag ville göra
gott och vara till nytta för andra. Direkt
efter gymnasiet började jag plugga till
sjuksköterska. Därefter jobbade jag ett
tag på sjukhus men hade i bakhuvudet
hur rolig praktiken var i hemsjukvården
och vidareutbildade mig därför till
distriktsköterska.

Vilka är dina patienter?
– Vi sköterskor har i snitt 30–40 patienter
var i åldrarna 18 år och uppåt. Det är främst
äldre, svårt sjuka och många patienter som
har problem med minnet. Vi vårdar även
många patienter i livets slutskede.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Åh, det är flera saker. Jag hinner lära
känna mina patienter på ett annat sätt och
bilda en långvarig och djup relation. Jag
älskar också att få vistas utomhus då jag
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Elina Dejke
distriktsköterska i
Luleå kommuns hemsjukvård

cyklar till mina patienter, dessutom är det
bra scheman och fina arbetstider. Charmen
med hemsjukvården är att ingen dag är
den andra lik, det händer jättemycket
eftersom vi är i patienternas hem. En gång
stod jag med sterila handskar och skulle
koppla dropp på en patient, då kom en
Maine coon-katt och strök sig mot mitt ben
samtidigt som ett barn kastade en boll på
mig, sånt händer inte på sjukhus och det är
väl charmigt.
Vad är det tuffaste med ditt jobb?
– Platsbristen på sjukhusen gör att
många patienter kommer hem alldeles för
tidigt och är svaga vilket ökar pressen och
ansvaret på oss i hemsjukvården. Det är
också jobbigt att många människor är så
ensamma, vilket kan leda till otrygghet och
stegvis ökade problem. Jag möter många
som har ett stort behov av att prata, som
inte har någon annan.
Vad vill du säga till någon
som funderar på att arbeta som
sjuksköterska inom kommunen?
– Jobbet är jätteroligt! Tveka inte. Lita på
din kompetens och våga. Du jobbar mycket
självständigt men har alltid någon att ringa.
Behovet av distrikt- och sjuksköterskor är
stort, vi får bara mer att göra.

Vem är du Elina Dejke?
Ålder: 27 år.
Bor: Måttsund.
Intressen: Har en aktiv hund
som jag är ute med mycket.

Bäst med Luleå: Klimatet. Att vi
har kvar våra årstider. Dessutom
att Luleå är en mindre storstad, allt
finns men livet är inte lika hektiskt.

Läs mer om boendemiljö och trygghet:
lulea.se/boende--miljo/
boendemiljo-och-trygghet
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”Man kan helt enkelt inte
vara sur och samtidigt
baka kakor och bröd.”
Pierre Christiansen

Stora bilden På Jobbcenter Södra
introducerar Josefin Brännström
Pierre Christiansen i den nya bakugnens alla mysterier.
Bilden längst till vänster
Pia Torkestuen, Åsa Bjurman Möller
och Rikhard Lavonen (fr v) trivs på
Jobbcenter Södra.
Bilden närmast Birgitta Buska,
Ulla Drugge och Harriet Ohlsson
jobbar ideelIt i bokcaféet där det
finns runt 3 200 böcker i hyllorna.

KARLSVIK
LERBÄCKEN

BERGVIKEN
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ÖSTERMALM

HERT

CENTRUM

GÄDDVIK

Örnäset
BERGNÄSET
LÖVSKATAN

Gemenskap
med stort G
När Örnäset byggdes på 1950-talet så var det
främst för att skapa bostäder för järnverkets
arbetare. Området växte snabbt och präglas
än idag av en folklig gemenskap i många
kultur- och idrottsaktiviteter. Vårt Luleå
tog en promenad till de för örnäsbor så
välkända platserna.

På Edeforsgatan 23 finns en källarlokal
där Hyresgästföreningen driver ett bokcafé. Eller rättare sagt, en grupp medlemmar driver ett bokcafé sedan 2011. I
praktiken betyder det att verksamheten
är beroende av ett gäng entusiaster. Alla
örnäsbor och andra Luleåbor har möjlighet att gå ner dit och låna böcker, ta en
fika, sitta ner och bara ta det lugnt.
– Vi katalogiserar alla böcker och skivor som kommer in. Har vi fler exemplar

Örnäset i siffror
43,9 år medelålder
3 026 invånare
(varav 1 339 på
Edeforsgatan)
• 245 372 kr
medelinkomst
•
•

Text: Lars Hedström / Foto: Anders Alm

Ett par kyliga dagar och kvällar rör vi oss
från Cityhuset, längs Edeforsgatan bort
mot Trumman och Jobbcenter, med en
avstickare ner mot skateparken och Boulehallen bredvid Vretvägen. Att röra sig på
Örnäset är också att göra det i skuggan
av järnverket. Bakgrundsljudet finns där,
produktionen pågår, dag och natt.

SVARTÖN

av en bok så skänker vi vidare, bland
annat till patienthotellet på Sunderby
sjukhus, Återvinningen och Kupan,
säger Birgitta Buska.
Längst ut på Örnäset ligger gamla Södra
Örnässkolan, nu omdöpt till Jobbcenter
Södra. Skolbarnen är borta sedan länge.
Här bedriver kommunen en stor verksamhet som riktar sig till människor
som av många olika orsaker befinner sig
längst bort från det vi kallar den normala
arbetsmarknaden. Idag arbetar cirka
100 personer här, plus 15 stödassistenter
och en enhetschef. Målet är att skapa
arbeten som passar varje enskild individ.
Jobbcentret samlar olika verksamheter:
bland annat ett restaurangkök, med
restaurang och café som är öppet för alla,
en butik och en textilverkstad.

Varför heter det
Örnäset?
När stadsplanen upprättades 1949 hette området Orrnäset men bytte
snart till Örnäset. Ordet
ör betyder grovt grus.
Upptäck Örnäset:
Aronsbadet
på sommaren
• Åka skidor till Lokmanna på vårvintern
• Butik och café på
Jobbcenter Södra.
•
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Ida Alatalo uppskattar gemenskapen i extremsportföreningen. Hon har nyligen tagit på sig kassörsjobbet i styrelsen.

I Boulehallen utövar två generationer
sina sporter, de yngre extremsport på
brädor medan de äldre spelar boule.

Längs Edeforsgatan bor de flesta örnäsborna,
över 1 300. Tallarna ger Edeforsgatan karaktär.

Örnäset är en mångkulturell stadsdel, det visar sig även
i butiksutbudet i centrum.

Det är en skön
atmosfär här, en
fin gemenskap
bland åkarna.
Ida Alatalo

Efter ett kort men väldoftande besök i
bageriet en trappa upp, kan vi konstatera
att kvaliteten på de hembakade läckerheterna är oerhört hög.
– Vi har skapat en trivsam arbetsmiljö.
Efter 25 år inom vård och omsorg i kommunen har jag nu jobbat här i 2,5 år och
trivs fantastiskt, säger Inger PedersenKarlsson, stödassistent på bageriet.
Bredvid bageriet huserar ett stort gäng
som arbetar med video, foto, layout och
konst. De gamla skolkorridorerna sjuder
av olika aktiviteter.
Vi fortsätter promenaden mot Boulehallen där det finns ett 25-tal seniorer på
plats. Medlemmarna delas in i tvåmannalag. Koncentrationen är på topp och jag
inser snabbt att boule är ett krävande
spel. Här kan den kloke lära sig det mesta
om tålamod, taktik och strategi.
Sven-Göran Westlin och Gunilla Backman är två av medlemmarna. Även mina

otränade ögon ser att Sven-Göran vet
vad han gör på planen. Gunilla och SvenGöran är överens om att gemenskapen är
det viktiga i Boulehallen. Här träffar man
vänner i en sport där alla kan delta.
– Det finns tävlingar på alla nivåer,
säger Sven-Göran. Vi är väl runt 300 medlemmar i klubben, varav cirka 90 personer har tävlingslicens.
I den andra delen av hallen tränar ett
tiotal skateåkare. En är Ida Alatalo,
som pluggar till ekonom.
– Det är en skön atmosfär här, en
fin gemenskap bland åkarna. Dessutom har vi en speciell grupp som vi
kallar Girlbike.
Det här är några av hållplatserna på
Örnäset. Det finns många fler verksamheter som drivs av engagerade örnäsbor.
Precis vad som krävs för att skapa en bra
stämning i ett bostadsområde.

A K T U E L LT
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Rapport:
Förändringsarbetet
måste starta nu
I början av december presenterades konsultrapporten
”Luleås ekonomi och digitalisering”. Uppdraget var att
titta på de utmaningar som Luleå kommun står inför och
ge förslag på vägar framåt. Rapportens slutsats är tydlig.
Att fortsätta som tidigare är inte ett alternativ.
Text: Susanne Lundblom / Foto: Joakim Höggren

Antalet barn, ungdomar och äldre i
Sverige ökar snabbare än befolkningen i
arbetsför ålder. Det leder till att kostnaderna för välfärd ökar mer än skatteintäkterna, samtidigt som allt färre ska ta hand
om allt fler.
Det här påverkar alla kommuner,
även Luleå. Det kommer varken finnas
tillräckligt med skatteintäkter eller arbetskraft för att producera välfärd på samma
sätt som idag.
Rapporten konstaterar att Luleå kommun omgående behöver förändra hur
man prioriterar, arbetar och organiserar
sig. Det handlar om att effektivisera
verksamheterna och dra nytta av digitaliseringens möjligheter för att kunna
erbjuda en fortsatt hållbar välfärd.
Rapporten lyfter fram att flera av
kommunens verksamheter har högre
kostnader i jämförelse med liknande
kommuner. Om inte Luleå kommun
minskar sina kostnader så bedömer

konsulterna att det ekonomiska underskottet kommer att vara mellan 300 och
400 miljoner kronor i slutet av 2022.
Det beslutade effektiviseringskravet
på en procent som finns idag för
kommunens verksamheter kommer
inte att räcka till en ekonomi i balans.
Därför föreslår konsulterna bland annat
följande åtgärder:
• Ta fram en reviderad budget för 2019.
• Förbättra budgetprocessen. Den ska
stödja prioriteringar, stimulera till fortsatta effektiviseringar och innehålla
löpande uppföljning och utvärdering.
• Se över investeringsplanen för de
kommande åren.
• Sätt ett tydligt fokus på arbetet för
ökad inflyttning.
En stor del av rapporten handlar om
digitaliseringens möjligheter. Rätt
använd kan den öka både effektiviteten
och kvaliteten i kommunens service.
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Att fortsätta som
tidigare är inte
ett alternativ. Det
kommer varken
finnas tillräckligt
med skatteintäkter
eller arbetskraft
för att producera
välfärd på samma
sätt som idag.

Flera av kommunens verksamheter, som
till exempel vård och omsorg, kan utvecklas med hjälp av ny teknik. Konsulterna
lyfter dock fram att det krävs mer än
att införa själva tekniken. Digitalisering
handlar också om att omorganisera arbetet för att dra nytta av de nya möjligheterna på bästa sätt.
I rapporten framgår att det är viktigt med
ett tydligt ledarskap för ett lyckat förändringsarbete. Ledarskapet ska peka ut riktning, efterfråga resultat och utvärdera
arbetet. Det är också viktigt att inkludera
och informera medborgare och medarbetare om det arbete som görs.
En annan framgångsfaktor är samverkan med andra kommuner och regioner
samt med näringsliv och universitet.
Rapporten avslutas med orden ”Om
man ska skapa förändring på riktigt så
räcker det inte att göra mer av samma
sak. Då måste man göra nya saker”.
Översynen av Luleås ekonomi och digitalisering genomfördes av konsultföretaget Licab,
vars arbetsgrupp bestod av Josefin Hedberg,
Erika Svanström, Darja Isaksson,
Karl-Gunnar Holmqvist och Erik Langby.
Hela rapporten finns att läsa på
www.vartlulea.se.
Sök på ”effektiv kommun”.
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Tekniken hjälper medborgare
När kostnader ökar i högre takt än intäkterna och ny teknik finns som gör jobbet effektivare
– varför inte använda sig av den? Med hjälp av digitaliseringen kan kommunen underlätta för
både medborgarna och medarbetare. Här är några exempel.
Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren

Påverka
Luleåförslaget är en digital tjänst för förslag
och idéer om hur kommunen kan utvecklas. Får
förslaget 77 röster går det vidare till beredning.

Skolappen
Rapportera frånvaro för
barn i skolan smidigt direkt
i appen. Enkelt och tryggt.

Bygglovsansökan

Anmäla till
simskola
Boka tid till
simkurser själv i
e-tjänsten där du
ser lediga tider.
Förenklar för både
medborgaren och
kommunen.
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Handläggningstiden för bygglov minskade med 20 procent
när den digitala tjänsten startade. Ledtid för bygglov är i
genomsnitt 3,4 veckor inom
Luleå kommun.

Felanmälan
Är gatulyset trasigt eller papperskorgen i parken överfull? Gör en
felanmälan digitalt och få snabb
återkoppling.
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och medarbetare
Nattillsyn
Genom en trygghetskamera
kan personalen kolla om allt
är som det ska.

Stöd via Skype
Brukaren kan få stöd i sin
rehabilitering eller delta i
sociala gruppträffar via
en mobil enhet.

GPS-larm
Larmar om en
äldre vårdtagare
ramlar eller lämnar
en förinställd
trygghetszon.

Medicinsignering
Säker kontroll
av läkemedel av
behörig personal.
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Ställ om nu –
medan det finns tid
Att Luleå kommun effektiviserar sina verksamheter och digitaliserar tjänster,
ärenden och processer har tre huvudanledningar: Välfärdsbehoven ökar,
det är svårt att rekrytera personal till välfärden och medborgarna förväntar
sig tillgänglig service på ett helt annat sätt än tidigare.
Text: Katja Güth Laitila / Foto: Labe Allwin/Magnus Stenberg / Grafik: Joakim Höggren

Kommundirektör Mikael Lekfalk
sammanfattar läget:
– Vi måste bli mer tillgängliga och
leverera fler digitala lösningar som
medborgarna vill ha. Vi vill inte heller
lämna över underskott till våra barn
eller samla för många skulder. Nu behöver vi ta ansvar.
Intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att
kommunerna behöver effektiviseringar
eller ökade resurser på 43 miljarder
kronor för att klara välfärden på dagens
nivå fram till 2022. Det finns dock inga
beslut att staten tillskjuter mer medel till
kommunerna. SKL lyfter följande frågor
för att lösa utmaningarna:
• Samverkan mellan stat och kommuner
• Ökad användning av ny teknik
• Längre arbetsliv
Rapporten Luleås ekonomi och digitalisering (se sid 9) konstaterar att kommunen inte kan fortsätta som vanligt. En
första konkret åtgärd är att kommunen
tar fram en reviderad budget. Budgeten
var inte klar vid denna tidnings pressläggning, men i förslaget låg att höja
effektiviseringskravet ytterligare.
Att effektivisera alla verksamheter handlar om att anpassa och rusta kommunen
till förändrade förutsättningar.
– Om vi ska ställa om till ett läge med
knappa resurser, bör vi göra det nu när
vi fortfarande har handlingsutrymme.
Då kan vi ta kloka och långsiktiga beslut.

– Väntar vi kommer vi att tappa vår påverkansmöjlighet, förklarar biträdande
kommundirektör Anna Lindh Wikblad.

UNDVIK DITT KODAK-MOMENT
Christian Sandström är docent på
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg
och forskningsinstitutet Ratio. Han har
forskat om hur företag har lyckats och
misslyckats i teknikskiften. Fotojätten
Kodak och telefontillverkaren Nokia föll
ihop på grund av digitaliseringen. Man
pratar idag om att undvika ett Kodakmoment, det vill säga att man inte lyckas
ställa om till nya förutsättningar i tid.
Kan man applicera erfarenheter från
företagssektor på offentlig sektor också?
– Det finns lärdomar att dra: det gäller
att bygga nya kompetenser systematiskt
över en längre tid. Dessutom är det
viktigt att skapa starka incitament
för förändring. När allting går bra
finns det inga uppenbara skäl
till förändring, men när det
börjar gå dåligt är det
ofta för sent.

Man når en point of no return – för
Kodak infann sig denna redan tidigt
90-tal. Därför gäller det att påbörja
förändringsarbetet i god tid.
Vad ska man tänka på
när man ställer om?
– Om man skulle ge ett medskick så är
det att börja någonstans! Om man bara
pratar så är det just prat. Vägen till framtiden handlar om små steg dit. Om man
bara tittar på himlen ser man inte vad
man ska göra på måndag. Koka ner de
stora idéerna till vad man gör på måndag,
och nästa måndag och måndagen om ett
år. Gör små steg, kom i rörelse, avslutar
Christian Sandström.
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Att använda ny teknik för att leverera en kvalitativ
välfärd (se sid 10–11) är ett exempel för att effektivisera
verksamheterna. För att illustrera hur det kan gå till
följer här tre korta exempel:

Skatteverket
Nästan 8 av 10 av skattebetalarna deklarerar numera
elektroniskt. När Skatteverket
automatiserade inkomstdeklarationer, och gjorde det enkelt
för medborgare att godkänna
förifyllda värden baserade på
data som man samlat in automatiskt, minskade mängden
fel dramatiskt.

Finland
Har en vision om att vara
en föregångare inom hållbar
välfärd. Organisation Sitra
som är underställd riksdagen jobbar strategiskt med
förnyelseförmåga, kolneutral
cirkulär ekonomi, nytt arbetsliv och hållbar ekonomi.

Estland
E-estonia är Estlands eget
begrepp för deras digitaliserade
samhälle. Estland har kommit
längst i sin digitalisering, genom
t ex e-Residency, en digital
identitet som ger e-medborgaren ett statligt utfärdat digitalt
ID och tillgång till alla e-tjänster.
De har även röstat online
sedan 2005.

”Vi kan inte
lägga mer
resurser på
att göra samma sak.
Lösningen är inte att
springa fortare utan
ligger i att göra saker
på nya sätt.”
Daniel Ahlquist, avdelningschef för digital utveckling,
Luleå kommun.

Vägen till framtiden
handlar om små steg dit.
Christian Sandström,
docent

Om vi ska ställa om till ett
läge med knappa resurser,
bör vi göra det nu.
Anna Lindh Wikblad,
biträdande kommundirektör

Nu behöver vi ta ansvar.
Mikael Lekfalk,
kommundirektör

Källa: Rapport ”Luleås ekonomi och digitalisering”

STÄLL OM: SÅ GÖR ANDRA
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Så kommenterar
gruppledarna rapporten
Text: Katja Güth Laitila / Foto: Magnus Stenberg

Uppemot 400 miljoner
kronor i sänkta kostnader
innebär effektiviseringar
med drygt åtta procent
på fyra år. Det hävdar
den externa rapport som
analyserat kommunens
ekonomi och arbetssätt.
Läs mer på sidan 9.
Vårt Luleå har frågat
partiernas gruppledare:
Vad anser ni om
rapportens slutsatser?

Bertil Bartholdson,
Vänsterpartiet
Rapporten gör ekonomin till ett självändamål. Man fastslår först ett ekonomiskt utrymme fyra år framåt. Därefter
uttalar man tvärsäkert att 8–9 procent
av kommunens utgifter ska skäras bort.
I Vänsterpartiet jobbar vi med det omvända perspektivet. Först ser vi efter
vilka behov som finns och vilka visioner
vi har om framtidens välfärd. Därefter
är det politikernas uppgifter att försöka
tillskapa resurserna. Det ekonomiska
läget i kommunen är inte akut. Jämför
med finanskrisen 2008–09 då kommunens läge verkligen blev akut. Den
gången löste vi det med en kombination
av besparingar och skattehöjning.

Paulina Koskenniemi,
Miljöpartiet
Det är bra att kommunen låter utreda
hur ekonomin kan tänkas utvecklas de
närmaste åren. Det är också klokt att se
över var det finns brister, ineffektivitet
och onödiga kostnader. Däremot är det
oroande att kommunledningen så tydligt
pekar ut att det är välfärd åt barn och
gamla som ska dras ner. Miljöpartiet
anser tvärt om att kvaliteten i förskola
och äldreomsorg ska öka. Utredningen
uppvisar en övertro på digitaliseringens
möjligheter till att minska kostnader, och
vi ser riskerna för ytterligare byråkratisering. Vi tror i stället på att ge verksamheterna större befogenheter att hantera
de egna resurserna. På så sätt möjliggörs
de bästa prioriteringarna.

Niklas Nordström,
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna välkomnar rapporten. Luleå måste göra förändringar. Till
exempel gäller det kompetensförsörjningen. Om offentlig sektor inte förändras kommer vi behöva över 100 procent
av arbetskraften som blir tillgänglig de
kommande tio åren. Det begriper alla att
det är en omöjlighet.
Samma gäller det tuffa ekonomiska läget
för kommunerna. Alla som har hygglig
koll på sin privatekonomi vet att man inte
kan konsumera mer än man har på kontot.
Detsamma gäller för en kommun. Ändå
låtsas en del politiker som att denna
verklighet inte finns. Det är ansvarslöst.
En hållbar kommunal ekonomi förutsätter politiker som tar ansvar också
för det svåra.

Anders Josefsson,
Moderaterna
Luleå kommun står nu inför en situation
som Moderaterna under lång tid har
varnat för att den kommer. Om ekonomin
historiskt hade hanterats ansvarsfullt
med årliga budgeterade överskott och en
lägre investeringstakt skulle utmaningen
i nuläget varit betydligt mindre.
Ska välfärden i Luleå kunna säkras i
framtiden utan enorma skattehöjningar
måste kommunens ekonomi saneras.
Rapporten beskriver på ett bra sätt nuläget och kommer med en hel del rimliga
förslag och ansatser till lösning. Resan
kommer inte att bli lätt, men den måste
göras för att inte bördan ska läggas på
våra barn.

Dan Ankarholm,
Sjukvårdspartiet
Skola och äldreomsorg har lågt förtroende hos Luleås befolkning i SCB:s
senaste nöjdhetsindex. Detta är ett
dilemma eftersom det är just där som
mycket av besparingspotentialen finns
då kommunen ligger jämförelsevis högt
i kostnader särskilt inom äldreomsorgen.
Avveckling av viss frivillig verksamhet
är nog ett måste. Rapportens slutsats att
det finns en stor potential i att dra nytta
av digitaliseringens möjligheter är en
överdrift. Man hänvisar till näringslivets
stora produktivitetstillväxt tack vare digitaliseringen. Man bortser ifrån att inom
vård, skola och omsorg präglas arbetet
av möten mellan människor och inte av
tillverkning av produkter och tjänster
som inom näringslivet.
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Luleå kommun måste prioritera, effektivisera och digitalisera för att
klara av välfärden utan skattehöjning framöver. Dessutom behöver
ledning och styrning förbättras. Om kommunen fortsätter som idag
kommer underskotten att växa till 300– 400 miljoner kronor vid
utgången av mandatperioden. Källa: Rapport ”Luleås ekonomi och digitalisering”

Erland Nilsson,
Landsbygdspartiet
Oberoende
I en urbaniseringsiver att förtäta stadskärnan ytterligare så glömmer man återigen att det finns en landsbygd i Luleå
kommun. Digitalisering av tjänster är i
många sammanhang ett utmärkt instrument. Förutsättning är dock att det finns
ett fungerande fibernät eller ett fungerande trådlöst nätverk i landsbygd/glesbygd. Ledning och styrning kan aldrig
förbättras då möjligheterna till insyn
och debatt försämras i kommunens förberedande organ. Kostnader kan sänkas
med att ta vara på de tillgångar i form
av infrastruktur som finns tillgängliga i
landsort/landsbygd/glesbygd.

Carola Lidén,
Centerpartiet
Kommunen har under många år haft
en mycket hög investeringsnivå som
drivit upp kommunens driftskostnader.
Centerpartiet anser att investeringsnivån
kraftigt måste minskas om vi ska klara
kommunens huvuduppdrag. Skola, vård
och omsorg måste prioriteras och tilldelas
de resurser som krävs för att uppnå god
kvalité. Digitalisering medför förbättringar men också investeringar. Besparingar genom digitalisering förutsätter
att mänskligt arbete ersätts men detta
kan inte göras i stor omfattning inom
kärnverksamheterna. Det krävs långsiktiga och tydliga prioriteringar för att få
en ekonomi i balans.

Per Göransson,
Sverigedemokraterna
Digitalisering är inte hela svaret för att
effektivisera bort ett så stort underskott.
Digitalisering utgör ett stort ekonomiskt
risktagande då man måste investera
ytterligare för att senare eventuellt spara
pengar. Kommunen måste istället vara
beredd och våga ta till andra medel för
att klara ekonomin. Verksamheter som
inte är lagstadgade måste läggas ner och
pengar måste i första hand gå till skola,
vård och omsorg. Vi kan inte skjuta
ytterligare skulder på framtida generationer, den oansvariga upplåningen måste
stoppas omgående. Vi visade i vår senaste
budget att detta går att åstadkomma.

Thomas Söderström,
Liberalerna
Kommunen har haft för hög investeringsnivå vilket vi påpekat över lång tid,
dessutom har Luleå inte vuxit tillräckligt
mycket. För oss är det viktigaste att skolan och äldreomsorgen har en bra kvalitet
och att Luleå är en god arbetsgivare. För
att nå dit behövs ett gott ledarskap vilket
rapporten belyser. Det innebär att ledningen måste börja lyssna på både medborgare och personal innan beslut tas, att
vara ”folklig” är viktigt tillsammans med
ett sunt ”bondförnuft”. Vi ser positivt på
ny teknik om det förbättrar kvaliteten för
medborgaren och våra anställda.

Samuel Ek,
Kristdemokraterna
KD anser att slutsatserna är rimliga. Dels
finns det en enorm potential i att digitalisera, dels säger rapporten det vi sagt
länge, kärnverksamheten är viktigast.
Då ska den hålla hög kvalitet. Med mer
valfrihet ökar också kvaliteten i kommunens verksamhet, så funkar det på andra
håll. Även i S-styrda kommuner som ex.
Västerås. Vi ska både spara och investera, då kan inte mer av samma dåliga
metoder fortsätta. Ekonomistyrning är
ett medel, kvalitet är ett mål. Nu är det
dags att verksamheten får konsekvenser
när politiska mål inte nås. Hittills har det
varit lite valfritt, verkar det som.

Liv Shange,
Rättvisepartiet
Socialisterna
Luleåborna har fått betala 800 000 kr
för ett peptalk för nedskärningar för att
”fortsätta som idag är inte ett alternativ”.
Ja, bristningsgränsen är nära när personal
flyr välfärden. Digitalisering kan vara
bra – som digitala möten istället för flyg
till USA och bränna pengar på limousiner och lyxluncher – men är negativt
om det används för att skära ned (”öka
produktiviteten”). Mer kontroll, mäta och
toppstyra är försök att komma undan
den verkliga lösningen: att kämpa för att
omfördela samhällets resurser så att kommuner och regioner får de resurser som
krävs för värdig vård, skola, omsorg m.m.
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Samråd för utvecklingsplan centrum
Hur ska Luleås centrum utvecklas under de kommande 20 åren?
Nu är ett förslag på utvecklingsplan för centrum klart och ute på
samråd till och med den 20 mars. Planen vägleder och pekar ut
en riktning för ett centrum att vara stolt över och trivas i.
Planen siktar på att centrum ska vara
en trygg och hållbar stadskärna med
fler arbetsplatser, mötesplatser och
bostäder, med levande handel, kultur
och grönska. Utvecklingsplanen ska
resultera i nya bostäder och arbetsplatser, ett levande stadsliv, en hållbar
livsstil och ett hållbart resande.
Konkreta mål är exempelvis att:
• öka andelen lokala resor med
kollektivtrafiken kraftigt.
• tätortstrafiken ska drivas med
helt förnybara bränslen år 2030.
• möjliggöra 4 000 nya bostäder vid
Östra stranden, norra och södra
utvecklingsområdet samt förtätning.
• bevara kulturhistoriskt
värdefulla miljöer.

Foto: Peter Rosén

Förslaget ställs ut i biblioteket i
Kulturens hus fram till 20 mars.
Under samrådstiden är alla välkomna att
lämna synpunkter. Du kan läsa hela förslaget och lämna synpunkter via webben:
www.lulea.se/utvecklingcentrum
Utvecklingsplanen är en fördjupning
av översiktsplanen.

ARBETE

AKTIV
JÄMLIK

GRANNSKAP
DELAKTIG

Detta behövs
för att nå visionen

NATUR

VARDAG

KLIMAT

Luleå kommun arbetar för att nå Vision Luleå 2050
om en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
kommun. Den senaste uppföljningen visar tydliga
framsteg för jämställdheten. Andel män som tar
ut föräldraledighet har ökat från 25 procent till
40 procent på 4–5 år. Luleå har också blivit en
bättre friluftskommun.

INNOVATION

Inför år 2020 listas ett antal faktorer som avgörande
för att komma framåt. Bland annat behövs insatser för
att fler ungdomar ska fullfölja gymnasiet, att öka jämlikheten och minska utsläppen av växthusgaser. Under
våren hålls en framtidsdag med kommunens politiker
om frågorna.
Läs mer på programuppfoljning.lulea.se
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Kommunen har delats upp i tretton inventeringsområden. Under den kommande tioårsperioden
prioriteras Råneå älvdal (nr 2), Persöfjärden (nr 4)
samt Vitådalen (nr 1).

Avlopp inventeras
för friskare vatten
Många enskilda avlopp har brister som gör att de släpper
ut ämnen som riskerar att förorena mark och vatten, även
dricksvatten. För att skydda hälsa och miljö har kommunen
tagit fram en inventeringsplan som ska säkerställa tillsynen
de kommande tio åren.
Text: Monika Aunes / Foto: Joakim Höggren / Karta: Luleå kommun

Det finns ca 4 200 enskilda avloppsanläggningar
i Luleå kommun. Under 2018 inventerade kommunen 400 enskilda avlopp längs Luleälven,
från Karlsvik i söder till Avan i norr. Området
tillhör Gäddviks vattenskyddsområde och det
är härifrån många Luleåbor får sitt dricksvatten.
Resultatet visar att 80 procent av de enskilda
avloppen har brister som gör att de inte uppfyller dagens krav på rening. De måste åtgärdas
eller förbjudas.
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att
kontrollera att det enskilda avloppet fungerar
och uppfyller de krav som gäller.
– Det är lite som att ha en bil, den måste
besiktigas med jämna mellanrum, säger miljöinspektör Karolin Bylund.
En av de vanligaste bristerna är att anläggningarna är gamla, ofta 30 år eller äldre. Den
renande funktionen försämras redan efter
10–15 år och avtar med tiden.
För en fastighetsägare som måste åtgärda sitt
avlopp kan det innebära en kostnad på 50 000–

120 000 kronor, beroende på platsens förutsättningar och typ av avlopp. Under våren kommer
fastighetsägare längs Luleälven att få beslut om
vad som behöver åtgärdas och de har sedan två
till fem år på sig att åtgärda bristerna.
För att säkerställa tillsynen har kommunen
tagit fram en inventeringsplan för de kommande
tio åren. Alla enskilda avlopp inventeras områdesvis. Av totalt tretton inventeringsområden
prioriteras tre den kommande tioårsperioden:
Råneå älvdal (2019–2023), Persöfjärden
(2023–2025) samt Vitådalen (2026–2028). Prioriteringen har gjorts bland annat utifrån viktiga
naturskyddsvärden.
– De enskilda avloppen har en konstaterad
negativ påverkan på miljön. Genom att systematisera inventeringen minskar vi risken för
att oönskade ämnen kommer ut i våra vatten
och förstör såväl dricksvatten som miljön,
säger miljöinspektör Joel Domeij.
Under våren börjar inventeringen av Råneå
älvdal, första etappen rör området mellan
Kängsön och Prästholm.

Fakta: enskilda avlopp
• Ett enskilt avlopp är
en avloppsanläggning
som har tillkopplad bad,
disk- och tvättvatten och
inte är ansluten till ett
kommunalt avlopp.
• Inventeringen är en del
i kommunens arbete att
uppnå miljökvalitetsmålen
som t ex grundvatten av
god kvalitet samt levande
sjöar och vattendrag.
• Kommunen har en
VA-rådgivare som hjälper
fastighetsägare med
frågor om enskilda avlopp
och vatten.
• Kontakt:
va-radgivning@lulea.se
0920-45 30 00
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På natten är allt sant
Lina Stoltz, Barents publisher 2018

Vårt Luleå – nu
även på webben

Flicka möter pojke – men i största hemlighet. Det
är nämligen så att många av Livs kompisar inte
gillar utlänningar så när hon träffar Jemal och kärlek uppstår blir det väldigt komplicerat. Frågan är
om de ska orka. En ljusglimt (förutom kärleken så
klart) är grannen Gunnar som har gjort en paradisträdgård på sin lilla uteplats. Hos honom kan
Liv både bara vara och berätta. Det här är en jättefin kärleksroman med både hjärta och smärta.
Bokens tre sista meningar är bland de vackraste
jag någonsin läst.

Tidningen Vårt Luleå är en av de bästa hushållstidningarna
i Sverige. Det visade nomineringen till Publishingpriset,
i kategorin medborgartidningar. Fyra gånger per år får du
kommunens hushållstidning levererad i din brevlåda. Visste
du att Vårt Luleå nu även finns på webben?
På www.vartlulea.se har vi samlat kommunens nyhetshantering
som tidigare har varit splittrad på flera olika platser.

Varför gör vi det?
• Kommunens webbplats lulea.se byggs om till en renodlad
servicewebb med fokus på användarnas behov. Vartlulea.se
ger nyheterna en egen portal.
• Liksom för många andra papperstidningar blir även Vårt Luleås
läsare äldre. Vartlulea.se vill samla kommunens nyhetshantering
på det sätt som en yngre målgrupp föredrar.
• Genom att publicera nyheterna på webben får vi en snabbare
nyhetshantering än via traditionell tidningsproduktion.
• På vartlulea.se kan vi skapa lättillgänglig information i både
text, bild och film.

Vad är vartlulea.se?
Kommunens kanal för nyheter, fördjupning och berättelser om Luleå
kommun, platsen Luleå och våra verksamheter inklusive bolagen.

Stadsarkivets Årsbok
2018–2019
Luleå kommun 2018
Guld värt för den som är historieintresserad!
Boken innehåller tio intressanta och ibland ganska omfångsrika berättelser från Luleå kommun.
En berättelse handlar om hur en tall som fälls
väcker lust att ta reda på vad som hände när
trädet bara var en liten planta – bland annat
blev Luleå residensstad (1856). Sällskapet Jultomtarne (vars syfte var att göra gott och sprida
glädje) hade år 1896 julfest på stadshotellet och
hade bjudit in 150 fattiga barn. Det modernaste
inslaget handlar om att äga och bo i kyrkstuga i
Gammelstad under 2010-talet.
Agneta Krohn Strömshed, Luleå folkbibliotek
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GODA RÅD

Regnbågscafé
KPN Grand Prix
Kom och heja på skridskoåkarna
som kör sina lopp på Luleås
unika isbana. Finalen på 150 km
går av stapeln den 24 februari.
Plats: Isbanan, start och mål Södra hamn.
21–24
feb

Mötesplats för unga HBTQIApersoner mellan 13–19 år.
Vi bakar våfflor idag. Ung i Luleå
i samarbete med RFSL Luleå.
Plats: Föreningarnas hus, Storgatan 13.
Tid: kl 18.00–20.00.
26
mars

Peter och vargen
En teaterföreställning för hela
familjen. Sagan om Peter som
möter den farliga vargen ackompanjeras av Norrbotten Big Band.
Plats: Kulturens hus.
Inträde: 50 kr barn, 80 kr vuxen.
24
feb

SM-Pimpel 2019
Cirka 1 000 deltagare tävlar
om vem som är Sveriges
bästa pimpelfiskare.
Plats: Södra hamn (lördag) och Norra
hamn (söndag).
Inträde: Fritt inträde.
16–17
mars

Konstworkshop
”Föräldralediga kulturvänner”
bjuder in dig och din baby till
konstworkshop. Blanda färger
med fingrarna och gör avtryck med tå
eller fot. Anmälan krävs.
Plats: Kulturens hus, Konsthallen.
Tid: kl 10.00.
Inträde: Fritt inträde men begränsat antal
platser. Anmäl dig via SMS: 070-310 62 05.
25
april

Service dygnet runt
Söka bygglov eller anmäla
barnens frånvaro i skolan
kan du göra via kommunens
e-tjänster eller appar. Lena
Lindbäck är processledare
för digitala tjänster.
Varför utvecklar kommunen
digitala tjänster?
– Fördelarna är många: du kan
göra dina ärenden när du vill från
dator, platta eller smarttelefon. Uppgifter hämtas direkt från exempelvis
Skatteverket, handläggningstiden
blir kortare. Vi har haft digitala
tjänster länge men har nu ökat
utvecklingstakten, bl a genom ett
samarbete mellan alla kommuner
i Norrbotten.
Vad kan jag utföra via e-tjänst?
– Kommunen har i dagsläget ett
hundratal e-tjänster som vattenmätaravläsning, boka sporthall eller
boka vigsel. Vi utvecklar hela tiden
nya digitala tjänster
Kan jag se vad som
händer med mina ärenden?
– Du kan följa dina ärenden genom
att logga in med e-legitimation. Som
inloggad kan du också kommunicera säkert med kommunen.

Moskito Art Talk
Bild-, foto- och formkonstnärer,
kuratorer och organisationer
håller i föreläsningar, konstnärssamtal och konstnärliga presentationer
om aktuella frågor inom bild och form.
Plats: Kulturens hus, konsthallens ateljé.
Inträde: Fritt inträde.
20
mars

Exiled – BATMAN
Möt Batman och skurkarna i
Gotham city när dansföreningen
Exiled presenterar en dansföreställning i hiphopens tecken.
Plats: Kulturens hus, Stora salen.
Tid: Kl 18.00.
Inträde: 140 kr ord. pris, 100 kr
barn och studerande.
18
maj

Om jag inte har en
e-legitimation eller dator?
– Du kan alltid kontakta
kommunens kundcenter på
telefon 0920-45 30 00 som
hjälper dig vidare.
Du hittar alla e-tjänster på:
www.lulea.se

HISTORIEN
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Lilla bilden högst upp: Interiör från biograf Spegeln i
Shopping 1960. Salongen kallades grottan i folkmun.
Längst ned: Röda Kvarn innan branden 1947.
Inredningen ritades av länsarkitekt Eberhard Lovén.

Biograf Forellen var Luleås största biograf. Året är 1953 och filmen Mogambo visas.

Från stora till
små salonger
Luleås filmhistoria sträcker sig ända tillbaka till 1897, då de första
rörliga bilderna visades. Under följande årtionden etablerades
flera biografer. Lokalerna var ofta dåligt anpassade, med bristfällig
ventilation och komfort. Men med tiden blev både salongerna och
filmtekniken bättre.

Besök det
historiska bildarkivet på webben:
bildinternet.
lulea.se

Text: Karin Kemi / Foto: Rune Espling/Luleå Stadsarkiv

En av de stora biograferna var Röda
Kvarn som invigdes 1927. Efter en
omfattande ombyggnation 1945 hade
salongen försetts med vadderade väggar
och andra akustiska finesser. Man lade
också ner stor omsorg på dekor och inredning, vilket gav Röda Kvarn stämpel som
lyxbio. Tyvärr blev glädjen kortvarig då
en brand utbröt i maskinrummet och
stora delar av huset förstördes. Efter
återuppbyggnaden fick biografen en mer
tidstypisk och stram inredning. Röda
Kvarn såldes till Pingstkyrkan efter den
sista föreställningen i oktober 1960. Inför
en halvfylld salong visades då barnfilm,

och cirka 1 000 kolor delades ut som ett
sista tack till publiken.
Luleås största biograf, med plats för
545 åskådare, var Forellen. Den byggdes
1952 av Svensk Filmindustri (SF). Den
modernt utrustade biografen visade
färgfilm och efter några år gjordes
anpassningar för att kunna visa filmer
i det breda Cinemascope-formatet.
År 1955 stod Shopping klar och några
år senare invigdes biografen Spegeln i
källarplanet. Det var en futuristisk
skapelse som kallades grottan på grund

av salongens utformning. Den var inredd
med bekväma fåtöljer och maskinrummet
hängande i taket.
Under senare delen av 1960-talet fanns
det bara tre biografer i Luleå; Forellen,
Spegeln och Vågen. En förklaring till det
minskade filmintresset var att televisionen slagit igenom. De stora salongernas
tid var över och de så kallade filmstäderna gjorde entré under slutet av
1980-talet. Idag präglas biolandskapet i
Luleå av Filmstaden och Folkets bio som
huserar i gamla biograf Royal.

