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Från Frankrike, via Abisko till Luleå och det franska köket. Hängde du med? Vi tar det allt eftersom.
Julien Lombard och Mazion Oztelli kom under sensommaren från Frankrike till Norrbotten för en fjällvandring
runt Abisko. På väg tillbaka hem mellanlandade de i Luleå och kunde glatt konstatera att det fanns la cuisine
française på den internationella matmarknaden i Luleå. De avnjöt i alla fall varsin Blue cheese chicken och om
den var lika god som i Frankrike har de inte berättat, men det kanske smakar lika gott för fransmän utomlands
som Ikeas Köttbullar för en utlandssvensk. / Foto: Viveka Österman
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Mer av mindre
Det hände i våras. Vattnet tog slut. Det kom
bara några droppar i kranen och sedan
ingenting mer. Brunnen hade sinat. En hälsning från förra sommarens torka. Det var fler
i byarna runtomkring som också hade fått
slut på vatten. Det blev högkonjunktur för
brunnsborrarna.
Vi är inne i människans tidsålder antropocen, där människan har förändrat och
påverkat naturen som aldrig förr, och med
förödande konsekvenser. Regnskogen brinner,
isen smälter och djur- och växtarter försvinner
i rasande takt. Vi märker att vintrarna blir
varmare, permafrosten i vårt arktiska område
släpper, vi andas metangas på fjällvandringen.
Rödingen kan vara borta i två tredjedelar av
fjällsjöar inom ett par år eftersom vattnet är
för varmt för rödingen som vill ha det kallt.
Vad gör vi nu då? Sluta flyga, ät banne mig
inte nötkött! Jag tycker att klimatdebatten
kan vara obalanserad och rätt så förenklad.
När växtproteinet i vegansk mat kommer
från sojabönor så skördas väl också regnskog för att odla dem? Och gör inte kossans
dynga stor nytta för växtodlingar? Men det
är nog så att ju mer komplicerat det blir,
desto större behov har vi av enkla förklaringar
eller lösningar.
För att nå noll utsläpp som forskare kräver
måste politiken agera och dra åt tumskruvarna. Men vi måste också göra mer. Eller
snarare, mer av mindre? Flyg mindre. Cykla
mer. Konsumera mindre. Reparera mer. Ät
mindre kött. Odla mer. Plastbanta. Återbruka.
Var och en kan göra något.
Nu har vi äntligen rent vatten i kranen igen.
Rena rama lyxen. Och dyrt var det! Rent
vatten är en vara, förstår vi det? När jag nu
tittar tillbaka på de två månaderna utan
vatten, så gick det ändå bra att tvätta sig
med regnvatten i bastun.
Varför inte göra det oftare?

Katja Güth Laitila
redaktör

vårt

Tyck till om Luleå kommun
Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor får svara på hur det är att
leva och bo i kommunen. Den som är med
i undersökningen får hem en pappersenkät
som ska besvaras senast den 29/10.
Det går också att svara på frågorna på
webben, då senast den 4/11. Ju fler som
besvarar undersökningen desto bättre
underlag får kommunen att förbättra våra
verksamheter – så tyck till!

SM-veckan 2020
i Luleå och Boden
Notera den 25–31 mars 2020 i kalendern redan nu – då händer
nämligen något unikt. För första gången står Luleå och Boden tillsammans som värdstäder för SM-veckans vinterupplaga. Det är det
nordligaste arrangemanget hittills i SM-veckans historia. Svenska
mästare ska koras i ett tjugotal idrotter. Längdskidornas tre- och
femmil är med, skidskytte gör come back på SM-veckan och en
nykomling på programmet är isracing för bil.
Förbered dig på spännande idrottsupplevelser, avgörande ögonblick och en riktig
folkfest. Mer info på smveckan.se

Innovativt initiativ
10 olika platser i Niemisel med omnejd ingår i
Bygdeturen, en tävling som uppmärksammar
Årets bygd i Luleå kommun. Niemiselsborna
tog fram en folder med kartor och berättelser
om de olika platserna. Den som har besökt
alla platser och fått ihop en segermening
kan vinna pengar och presentkort till lanthandeln i Niemisel. – Det var verkligen ett innovativt sätt att
använda prispengarna på 15 000 kronor. Sådana initiativ hoppas jag att flera bygder tar efter, dels för att synliggöra besöksmål för de som bor i bygden, men även för besökande, säger
landsbygdsstrategen Roger Ylinenpää.

ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Katja Güth Laitila. Ansvarig utgivare: Roger
Jönsson. Grafisk form: Joakim Höggren. Omslagsfoto: Jennie Pettersson. 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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Kommunen i siffror
1960-talet
Handlar Luleås nya bildbok om. I december och
lagom till jul kommer Stadsarkivets nya bildbok
”Luleås 1960-tal”. 1960-talet blev kulmen på efterkrigstidens goda år. Staden expanderade med ny
malmhamn och farled in till Luleå och med nya
bostadsområden som Mjölkudden och Kallkällan.
TV:n kom och favorithaket fanns på Toppens grill
– det vankas hög nostalgifaktor. Boken kommer
att finnas till försäljning på Luleå turistcenter i
Kulturens hus och i Stadshuset. Håll utkik!

Sex
miljarder
liter dricksvatten levereras varje år
från de kommunala vattenverken.
68 350 kunder är anslutna
till vattenförsörjningen.

75
miljoner

Tio miljarder
liter avloppsvatten tar de tio kommunala reningsverken
hand om. 67 650 är anslutna till avloppsnätet.

11 000

ton brännbart avfall kommer från hushållen i
kommunen. Matavfall utgör 4 500 ton som
tillsammans med 4 500 ton trädgårdsavfall
går till komposteringen.

resor gör kommuninvånarna
under ett år. Det betyder
att varje Luleåbo i snitt gör
2,4 resor på ett dygn.
Den genomsnittliga körsträckan per invånare är
nästan 700 mil per år.

P O R T R ÄT T E T

Vår t Lu l e å N r 3 - 2 0 1 9

5

Kristina Sundqvist
Handläggare, kommunens
leasingfordon

”Den största omställningen
sedan häst och vagn”
Kristina Sundqvist har koll på kommunens alla leasingbilar.
Hon ingår i ett väloljat team som sköter administration och
underhåll för cirka 400 fordon. Den snabba utvecklingen i
bilbranschen innebär stora utmaningar, men tillför också
spänning i arbetet.
Text: Karin Kemi / Foto: Peter Rosén

Vad gör du på jobbet Kristina?
– Jag är handläggare för kommunens
leasingfordon. Jag gör bland annat beställningar hos leverantörer, upprättar leasingoch hyresavtal och skadeanmälningar till
försäkringsbolag. Alla bilar ska bokas för
besiktning och underhåll och vårt omfattande register måste hållas aktuellt.
Vilka är ni som jobbar med leasingbilar?
– Förutom jag som är handläggare finns
en administratör och en strategisk fordonsansvarig. I lokalen bredvid finns fordonsservice med verkstad.
Hur ser en arbetsdag ut?
– Varje morgon går jag och verkstadens
arbetsledare igenom skador och vad som
behöver åtgärdas. Vilka bilar som ska
avvecklas, lämnas tillbaka eller säljas. I
övrigt är egentligen ingen arbetsdag den
andra lik. Logementet, som våra lokaler

kallas, är den samlingsplats leasingbilsförarna kommer till för att uträtta ärenden
och få hjälp med olika saker.

Man pratar om att det är den största
omställningen sedan häst och vagn.
Har kommunen fortfarande
några bensindrivna fordon?
– Vi har endast tre bensindrivna bilar kvar.
Vi har även 170 dieselbilar, mycket beroende
på att det är svårt att få tag på biogasdrivna
tyngre tjänstefordon än så länge. Resten är
bilar som tankas med biogas som kommunen
tillverkar. Vi har även fem elbilar och när
laddstrukturen byggs ut blir det nog fler.

Vad gör ni med bilarna när avtalen löper ut?
– De flesta lämnas tillbaka till leverantör,
några säljs på den digitala auktionsplatsen
KVD och några köper vi lös. Dessa bilar
säljs också till slut via KVD eller skrotas.

Varför leasar kommunen
istället för att köpa?
– Det är ekonomiskt fördelaktigt. Dels
genom att halva momsen dras av och
dels att kommunen inte binder eget kapital
vid leasing.

Vad har du arbetat med tidigare?
– Jag var försäljare på Scan, men efter
att de lade ner verksamheten kom jag så
småningom hit. Nu har jag varit här i 18 år,
varav fyra år som fordonshandläggare,
och jag har inga planer på att sluta.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Den stora variationen i mina arbetsuppgifter. Det goda samarbetet och alla
människor jag träffar. Kul också att få
vara med om allt nytt som händer inom
mitt arbetsområde.

Vilka är utmaningarna i ditt jobb just nu?
– Det är nog att ramavtalen för inköp är
så korta. Vi vill inte binda upp oss nu när
utvecklingen går så fort. Till och med
branschen är osäker på hur framtiden ser ut.

Hur kör kommunens anställda egentligen?
– Det blir godkänt betyg. Visst är det en
del plåtskador och incidenter, men tack och
lov har ingen allvarlig olycka inträffat under
mina år.

Vem är du Kristina Sundqvist?
Ålder: 58 år
Arbetar: Handläggare för
kommunens leasingfordon.
Bor: Gammelstad

Intressen: Förutom mina fyra
barnbarn så läser jag deckare, åker
gärna slalom och deltar i veteranbilsträffar med maken.

Bäst med Luleå: Här finns allt!
Skärgård, skidbackar, kultur
och nöjen.
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Kronan
växer upp
För 15 år sedan tog de första bostäderna på Kronan form.
Idag har befolkningen i Luleås yngsta stadsdel nått 1 700
och när Kronan är fullvuxen om drygt tio år kommer det
att vara Luleås största stadsdel som ger hem åt omkring
7 000 Luleåbor.
Text: Stina Östman / Foto: Jennie Pettersson

Sofia Lampa är marknadsansvarig för Kronan som
kommer att bli Luleås
största bostadsområde.

I Kronandalen är 80 hyresrätter och ett vårdoch omsorgsboende med 144 platser på gång.
De ska stå färdiga i slutet av år 2020.

Uma Winneborn, 12, trivs i Luleås yngsta stadsdel Kronan.
Bakom henne och skulpturen Forever Young syns
Kronandalen växa fram.

HÄLLBACKEN

M I N D E L AV L U L E Å
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BJÖRKSKATAN
NOTVIKEN

Att Kronan är ung går inte att ta miste på när Vårt Luleå besöker stadsdelen i slutet av augusti, precis när hösten håller på att slå ut. Moderna
villor med nyanlagda gräsmattor, blygsamma häckar och en skola som
precis fyllts med barn skvallrar om dess ålder. Mycket är klart i Luleås
färskaste stadsdel. Och en hel del väntar ännu på att se dagens ljus.

LULSUNDET

KARLSVIK
BERGVIKEN

Kronan

LERBÄCKEN

ÖSTERMALM

HERTS

Vårt Luleå möter upp Sofia Lampa, marknadsansvarig för Kronan, vid
vad som kommer att utgöra den sista och mest omfattande pusselbiten
i stadsdelen – området Kronandalen.
– Kronandalen kommer att binda samman Kronans övriga delområden och här blir stadsdelens centrum. Livsmedelsbutik, parker,
kanalstråk, ett vård- och omsorgsboende och omkring 2 000 lägenheter
kommer att samlas här, berättar Sofia Lampa.

CENTRUM

GÄDDVIK

BERGNÄSET
LÖVSKATAN

SVARTÖN

Två massiva byggkranar hintar, tillsammans med byggbaracker och
materialupplag, om vad som komma skall. Vid vårt besök ser vi
stommen till vård- och omsorgsboendet och pålarna i marken vid
Kronandalens entré ger en antydan de första bostäderna i dalen.
Uppe på gamla LV7-området ligger Kronanhallen, Tallkronanskolan
och Spira förskola samlade som ett kluster. Sporthallen invigdes så sent
som för ett år sedan och Tallkronanskolan är inne på sitt tredje år.

Kronan i siffror
•

37,3 år medelålder

•

1 798 invånare

•

372 413 kr/år
medelinkomst

•

2 förskolor

•

1 grundskola

Delområden på Kronan
•

Östra Kronan

•

Kronanhöjden

•

Kronanbacken

•

Lulsundsberget

•

Kulturbyn Kronan

•

Ormberget

•

Honnörsbacken

•

Kommande:
Kronandalen

Varför heter
det Kronan?
Namnet anspelar
på områdets
militära förflutna.
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Höghusen på Lulsundsberget har förändrat
Luleås siluett. Nedanför dem, på Honnörsbacken, radar kedjehusen upp sig.

Kompanirondellen knyter ihop
Lulsundsberget med Kronandalen.

Ronja och Lovisa Winneborn
leker på Spira förskolas gård,
där mamma Anna jobbar.

Vera Ranner är nöjd efter första dagen i förskoleklass
på Tallkronanskolan. Här med mamma Maria Ranner.

Älg i solnedgång. Så heter det
senaste tillskottet av konstverk
i Kronandalen. Konstnär är
Markus Lantto.

Vi har lugnet och närheten
till naturen men ändå
cykelavstånd till stan.
Anna Winneborn

På Spira förskola, som öppnade 2012,
träffar vi förskolläraren Anna Winneborn,
34 år som både jobbar och bor på Kronan.
– Det är skönt att ha nära till jobbet!
Vi har fem barn, varav två på förskolan
och två på Tallkronanskolan intill, så det
underlättar logistiken, säger Anna och ler.
Kronan blev Annas hem 2012, då hon,
hennes man Robert och deras då två
barn flyttade in i sitt nyckelfärdiga hus
på Kronanbacken. Anna växte upp på
Skurholmen i närheten och kände väl till
Kronanområdet. Hon visste att det var
här hon ville bo.
– Vi trivs jättebra! Vi har lugnet och
närheten till naturen men ändå cykelavstånd till stan. Barnen har sina bästa
vänner i granngården och vi har mycket
gemensamt med våra grannar – det är så
man vill ha det, säger Anna.

Idag består familjen Winneborn av Anna,
Robert och de fem barnen Ewon, 13, Uma,
12, Ronja 6, Lovisa, 5 och Jamila, 2. Det
var under senaste föräldraledigheten som
Anna sökte jobb på Spira förskola. Hon
började sin anställning för ett år sedan,
samtidigt som dottern Jamila skolades in.
– Jag trivs hur bra som helst på Spira
och det går bra att jobba tillsammans
med mina döttrar. Vi är en stor familj så
de vet att jag har en famn för många barn,
säger Anna.
Den nya sporthallen Kronanhallen var ett
välkommet tillskott i området för familjen
Winneborn, som för övrigt är en riktig
basketfamilj. Robert är sedan länge
engagerad som tränare och fyra av fem
barn spelar. Anna avslutade nyligen sin
basketkarriär men startade för ett år sedan
upp Kronan sportklubb och drog igång

Kronan basket. Idag ligger dock sportklubben på is, till att någon annan tar över
eller tiden räcker till.
Mellan Kronans olika delområden finns
bevarade grönområden och skogspartier.
Den nya Kronanvägen kommer att knyta
ihop både de olika områdena på Kronan
och staden i stort. Längs hela vägen
planeras gång- och cykelväg. Beräknad
byggstart för vägen är tidigast år 2021.
Lagom till tvååriga Jamila Winneborn
blir tonåring kommer Kronan att vara en
komplett stadsdel. Senast det byggdes en
helt ny stadsdel i Luleå var i början av
80-talet då Björkskatan färdigställdes.

A K T U E L LT

Betongarbetare
Psykolog

socialpedagog

Civilingenjör

Motorfordonsmekaniker

Socialsekreterare

kallskänka

Behandlingsassistenter

Fritidspedagog

Industrielektriker

Barnskötare

Läkare
Byggnads- och ventilationsplåtslagare

Lärare

Slaktare

Röntgensjuksköterska
Biståndsbedömare
Taxiförare

Barnmorskor

Kock
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Golvläggare

Sjuksköterskor

Bussförare

Biomedicinsk analytiker
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Hovmästare

Polis

Med samverkan mot kompetensbrist
Kommunerna i Norrbotten står inför stora utmaningar
att möta behoven av framtidens kompetensförsörjning.
– Det är viktigt att vi samverkar mellan kommunerna för att
hitta lösningarna, säger Viktor Kåreborn, inkluderingsstrateg
på arbetsmarknadsförvaltningen.
Text: Sara Ruthberg / Foto: Magnus Stenberg / Grafik: Joakim Höggren

Till år 2030 har länet stora pensionsavgångar. Bara inom vård och omsorg är
det 42 procent och inom skolan 50 procent.
För att lösa länets utmaningar behöver
kommunerna samverka för att på ett
strukturerat sätt hitta lösningar, då prognosen visar att det samlade rekryteringsbehovet mellan 2013 – 2030 är 51 000
anställningar i länet.
– Det är viktigt att vi kommuner tillsammans med näringsliv, myndigheter,
civila samhället och integration samverkar för att hitta sätt att arbeta med
kompetensförsörjning. Det pågår en del
samverkan redan idag, men vi behöver
bli ännu bättre, förklarar Viktor Kåreborn.
Stora möjligheter för karriärval
I Luleå finns det många lediga jobb, 350
lediga tjänster bara under augusti 2019
på webbplatsen Platsbanken. Det är olika
yrkesgrupper, allt från däckmontörer till

Det pågår en del
samverkan redan idag,
men vi behöver bli
ännu bättre
Viktor Kåreborn, inkluderingsstrateg, Luleå kommun
doktorander i historia. Det visar en stor
bredd för olika karriärsval i kommunen.
– Hur ska vi utveckla utbildningar för
att de ska vara så effektiva, flexibla och
tillgängliga som möjligt? Erbjuder vi en

attraktiv livsmiljö, både att arbeta och
bo i? Det är några av de viktiga frågor
som vi tillsammans kan arbeta med.
I Luleå har vi redan en attraktiv livsmiljö,
men vi ska fortsätta att förbättra och
utveckla den, säger Viktor Kåreborn.
Utbildningar efter behov
Kommunens arbetsmarknadsförvaltning
arbetar på olika sätt med kompetensförsörjning. Vuxenutbildningen erbjuder
olika utbildningar med egna studieplaner, allt från grundläggande gymnasieutbildning till lärlingsutbildning och
yrkesutbildning. Varje år söker Vuxenutbildningen statsbidrag för att bedriva
yrkesutbildningar inom de branscher
som har brist på personal. Några av de
bristyrken som vuxenutbildningen har
utbildningar för är barnskötare, träarbetare, golvläggare och slaktare.
Inom språkprogrammet Svenska för
invandrare (SFI) finns en ettårig kurs som
förbereder elever för en utbildning inom
exempelvis vård och omsorg. Kursen
har cirka 20 elever och i snitt går hälften
vidare till studier inom vård och omsorg
för att få kompetens att jobba på omsorgsboenden och inom hemtjänsten.

Läs mer på vartlulea.se
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Luleå 400 år – en histor
Om två år fyller Luleå 400 år. Jubileet uppmärksammas på olika sätt. Nu kickar
Vårt Luleå igång festligheterna. Vi tar på oss sjumilastövlarna och tar stora kliv
genom Luleås historia – från nya staden Luleå med 250 invånare till Luleå kommun
som nyligen passerade 78 000 invånare.
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Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren
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1716 Ryska kosacker härjar i Luleå, plundrar
och dödar ett 20-tal invånare.

1762

1621
1621

Två tredjedelar
av staden
brinner upp.

får Luleå stadsprivilegium av Gustav II Adolf.
Staden växer de första fem åren med 50 invånare.
Så småningom flyttar staden från Gammelstad till sin
nuvarande plats.

1649 Kungliga majestäts beslut att flytta staden.
1653 brinner staden för första gången. Fyra år efter

1790talet

inleds bruksperioden
med Selets bruk
och Melderstein

flytten är halva bebyggelsen ödelagd. Redan 1657
brinner staden igen.

1667 invigs kyrkan.

1808–1809 Svensk-finska kriget, ryska soldater

1690talet

1857 flyttar länsstyrelsen från Piteå till Luleå.

ockuperar Gammelstad och Luleå, fältsjukan härjar,
ryssgraven i Alvik och Gammelstad minner om det.

råder stor hungersnöd
efter missväxtåren.

så mycket
har luleå
växt

1696
1750
1821
1921
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2019

Nederluleå

Luleå stad

Råneå

1 850

250
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10 662
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Luleå kommun bildas			
Luleå passerar 78 000 invånare 		

3 000
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2020

1921 Luleå fyller 300 år. Kung Gustav V och drottning

Victoria anländer den 11 juni för att uppmärksamma jubileet.

Andra världskriget bryter ut,
Nazi-Tyskland förvarar gods
till trupperna i Luleå. Attentatet mot tidningen Norrskensflamman 1940 kräver fem dödsoffer.

1939

1864 Stadsfullmäktige inrättas
1883 Malmhamnen på Svartön börjar byggas.
1887 brinner staden igen.
1888 rullar det första malmtåget från

1943 tappas järnmalm för första gången vid Norrbottens

Gällivare till Luleå malmhamn.

Järnverk. NJA behöver arbetskraft. Stor bostadsbrist råder.

Luleås mest expansiva fas
inleds på 1890-talet, befolkningen växer med 1 000
procent mellan 1821 och 1921.

1950 Malmudden är färdigbyggt med 458 lägenheter.

1954

1905 De första vattenledningarna börjar dras.

invigs Bergnäsbron,
färjan behövs inte längre.
1955 är Shopping färdigbyggt, 1958 Stadshuset.

1970–80-talet Björkskatan, Hertsön och Porsön byggs.

1910

blir lärarinna Siri Holm Luleås första
kvinnliga stadsfullmäktigeledamot.

1976 Stålverk 80 läggs på is.

1988

1914

Första världskriget bryter ut, Kronans hästar
mönstras framför det gamla rådhuset och i
Södra hamn ligger malmbåtsflottan på redden.

2011

är den oförglömliga sommaren
med VM-seglingarna.

beslutar Facebook att
bygga serverhallar i Luleå.

2019 Luleå kommun har 78 000 invånare.
1969 Nederluleå kommun,

Råneå kommun och Luleå stad går
samman, Luleå kommun bildas.

16 401
32 205
59 216
78 000

2021

luleå
400 år!
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Så kan Luleå
utvecklas

Planen visar var nya bostäder och
arbetsplatser planeras samt vilka områden som ska skyddas från exploatering. Översiktsplanen är även ett
strategiskt dokument som beskriver
hur hela kommunen ska agera och
utvecklas, inom t ex näringsliv, kultur,
skol- och äldrefrågor.

Vitådalen

Sörbyn
Niemisel

Kustjärnväg med
en station i Råneå
Vitå

Orrbyn

Förslaget för en ny översiktsplan
är nu klart och ute för granskning
Prästholm
där myndigheter, kommuner,
medborgare och företag kan
lämna synpunkter. En kommunal
översiktsplan är den grundläggande
planen för hur land och vatten
Smedsbyn
ska användas.
Text: Katja Güth Laitila / Karta: Luleå kommun

Ängesbyn

Börjelslandet

Högsön
Böle
Strömsund
Råneå

Mjöfjärden

Sundom

Här är några förslag
från översiktsplanen
• Nya kommunala naturreservat

Persön

Råne älvdal ska vara
ett viktigt natur- och
kulturområde

Sigfridsön

Örarna

Brändön

Rutvik

Avan

Västmark

Klöverträsk

Bälinge

Ale

Luleå

Hertsön

Antnäs
Måttsund
Fällträsk

Sandön

Ersnäs

Mörön

• Landsbygdsutveckling med ny
bebyggelse strandnära i Sundom,
Rörbäck, Orrbyn, Hindersön,
Klubbviken, Junkön och Brändön
• Samlande byarna, Råneå, Persön och
Antnäs ska ha viktiga funktioner för
sitt omland

Bensbyn

Antnäs järnvägsstationSelet
möjliggör för fler bostäder
och arbetsplatser

Arbetet med att se över befintlig
översiktsplan började för två år sedan.
Revideringen var nödvändig för att
tydliggöra och renodla översiktsplanens innehåll. För första gången finns
översiktsplanen helt digitalt på
www.lulea.se/op2020.
– I översiktsplanen redovisas kommunens avvägningar mellan olika
intressen: kommunens långsiktiga
markplanering, samt statens och allmänhetens intressen, för att säkerställa
att Luleå kan fortsätta utvecklas på ett
hållbart sätt, förklarar Frida Wikström,
samhällsstrateg på kommunstaben.

Norrleden planeras ge en
koppling mellanGermandön
hamnen
och E4:an

• Viktiga platser i skärgården ska vara
Hindersön, Brändöskär, Småskär,
Kluntarna och Rödkallen
• Mer bebyggelse i Råneå, Antnäs,
Bensbyn, Rutvik, Sunderbyn och
stadsbygden
• Kommunikationerna ska förbättras
med Norrbotniabanan, kustjärnväg,
Norrled, Söderled och hamn med
djupare farled
• Kollektivtrafik och cykeltrafik
ska vara prioriterade färdsätt

Rosvik
Norrfjärden

Piteå

Norrbotniabanan ska byggas
så att den passerar flygplatsen,
det så kallade östliga alternativet

Förslaget ställs ut 8 okt – 8 dec i Stadshuset och på www.lulea.se/op2020
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Här på Hertsöfältet, i nära anslutning till bland annat Luleå hamn,
ska Luleås nya smarta industriområde växa fram.

Smart industri på
Stålverk 80-tomt
Fakta

Ett nytt industriområde för så kallad smart industri håller på
att växa fram på Hertsöfältet i Luleå. Under hösten ska en ny
detaljplan tas fram för området som är lika stort som Storheden.
Redan nu pågår förberedelser och planering för bland annat
energiförsörjning, vägar samt vatten och avlopp.

• Samråd har hållits under maj
och juni där berörda har haft
möjlighet att lämna synpunkter
i ett tidigt skede av processen.
• Under hösten ska den reviderade detaljplanen ut på
granskning under tre veckor
vilket är ytterligare en möjlighet
att komma med synpunkter.

Text: Monika Aunes / Foto: Silverview AB

Det finns i dag en stor efterfrågan på
mark för nya industriområden i Luleå.
Smart industri är samlingsbegreppet för
regeringens nyindustrialiseringsstrategi
och nu ska området som på 1970-talet
planerades för Stålverk-80 användas för
framtidens moderna industri. Hertsöfältet
ska alltså attrahera och samla företag som
satsar på digitalisering eller som utvecklar
hållbara lösningar för industri och miljö.
Det australienskt-svenska bolaget
Talga Resources är det första företag
som är klart för etablering. Företaget
tillverkar batterikomponenter till bland
annat elbilar. Vilka andra företag som
kommer till Luleå och Hertsöfältet är
inte klart i dagsläget men intresset för
området är stort.
–Vi märker ett stort internationellt intresse för Hertsöfältet, på sikt kommer det

bli Luleås viktigaste expansionsområde.
Vi räknar med ungefär 1000–1500 nya
arbetstillfällen bara på industriområdet,
och sen ska man räkna med en effekt på
minst tre gånger så många nya jobb inom
närliggande branscher, säger Li Skarin
som är chef på Luleå näringsliv.
Idag finns bara skog där det nya industriområdet ska byggas upp, men Hertsöfältet har varit utpekat som ett framtida
område för industri ända sedan Stålverk
80-tiden. Det ligger strategiskt placerat
med närhet till Luleå hamn, järnväg,
vägar och befintliga industrier vilket
innebär goda möjligheter till samverkan, bland annat när det gäller att
dela transportsystem.
Kommunen äger marken och kommer
efterhand att sälja eller arrendera ut

tomter till de företag som vill etablera sig
på Hertsöfältet. Området kommer att
byggas ut succesivt under en längre tid
framöver och generera intäkter till
kommunen i form av investeringar, nya
jobb och inflyttning till kommunen.
Trots att trafiken kommer att öka på
Hertsövägen bedöms ökningen inte
vara av den storlek att vägens kapacitet
behöver utökas. Då en del av transporterna bedöms bestå av farligt gods kan
det bli aktuellt med skyddsåtgärder som
räcken och barriärer på vissa sträckor.
Detaljplanearbetet är nu i full gång.
– Vår förhoppning är att vi kan anta
detaljplanen i början av år 2020 och
komma igång med förberedelserna på
allvar, säger Helén Wiklund Wårell,
chef på stadsbyggnadsförvaltningen.
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EFFEK TIV KOMMUN:

Kommunernas tuffa utmaningar
– Sveriges kommuner står inför stora utmaningar. Kostnaderna
ökar i snabbare takt än intäkterna när befolkningen blir allt äldre
och andelen som betalar skatt minskar, säger Niclas Johansson,
chef för avdelningen för ekonomisk analys på SKL – Sveriges
kommuner och landsting.
Text: Susanne Lundblom / Grafik: Joakim Höggren

Så här påverkas Sveriges kommuners resultat på grund av befolkningsutvecklingen.
Miljarder kr

Kommunernas resultat

20

14,4

15
10

PR

OG

NO

Demografins utveckling –
kostnader ökar snabbare än
intäkter – leder till minskat
resultat i kommunsektorn

S

5

kommuner gick med
underskott 2018

0

Källa: SKL, 2019

-5
År

2008

2010

2012

Kommunernas samlade resultat
sjunker, 69 kommuner visade underskott förra året. Samtidigt ökar skuldsättningen kraftigt.
– Om alla kommuner skulle fortsätta
driva sin verksamhet på samma sätt som
idag, med bibehållen skattesats, saknas
det 38 miljarder kronor fram till 2022. Det
betyder att kommunerna måste effektivisera och använda sina resurser på rätt
sätt, säger Niclas Johansson.
Men det handlar inte bara om ekonomin.
150
Befolkningsutvecklingen leder också till
brist på arbetskraft.

100

97,5

Under kommande tioårsperiod är knappt
50
40 procent av Sveriges totala befolkningsökning
0 i arbetsför ålder. Den största

-50
-100

69 av 290

2014

2016

2018

2020

procentuella ökningen från idag står
åldersgruppen 80+ för. För Norrbottens
del är siffrorna ännu dystrare. Befolkningen i arbetsför ålder minskar med fem
procent samtidigt som åldersgruppen
80+ ökar med ungefär 37 procent.
– Även om en kommun fick en massa
extra pengar så skulle det inte finnas
nog med folk att anställa. För att möta
utmaningarna ser vi att det behövs nya
arbetsmetoder, ett förlängt arbetsliv
och fler som arbetar heltid, säger
Niclas Johansson.
Jesper Stage, professor i nationalekonomi
vid Luleå tekniska universitet, berättar
att Luleås andel av Sveriges befolkning
har minskat sedan 1978. I jämförelse med
Umeå, som också är en universitetsstad,

2022

tappar Luleå alltför många av de nyutexaminerade universitetsstudenterna.
– Det borde vara en av kommunens
nyckelfrågor – vad ska Luleå göra för att
behålla de färdiga studenterna några år
längre. Det skulle göra mycket för skatteintäkterna och ge ett större rekryteringsunderlag, säger Jesper Stage.
Ett annat råd från Jesper Stage är att
kommunen borde passa på att låna till
nödvändiga investeringar med tanke på
det extremt låga ränteläget.
– Finansmarknaden skriker efter säkra
låntagare. Stabila kommuner kan få
långsiktiga lån väldigt billigt. Idag är det
bättre att låna än att sälja ut tillgångar,
men man ska inte låna till den löpande
verksamheten, säger Jesper Stage.

Om
besl
Om
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EFFEK TIV KOMMUN:

Stramt budgetläge
Fortsatt fokus på effektiviseringar för att trygga en hållbar ekonomi
utan skattehöjning, satsa på digitaliseringen och hantera underskottet
med ny kostnadsutjämning: Det är grundpelarna i förslaget till Strategisk plan och budget som kommunfullmäktige ska besluta om i oktober.
Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren

Luleå kommuns resultat för år 2020 beräknas landa på 92 miljoner kronor, vilket
inte uppfyller kommunens överskottsmål
på 2,0 procent. År 2021 beräknas resultatet hamna på 32 miljoner kronor och
2022 förväntas ett minusresultat på tolv
miljoner kronor. Kommundirektör Mikael
Lekfalk
20 föreslås få uppdraget att ta fram
förslag på åtgärder för att nå överskotts15 Det motsvarar ett årligt överskott
målet.
med10cirka 100 miljoner kronor.
– Vi måste fortsätta att effektivisera,
det är5 tyvärr inte valbart. Vi måste jobba
effektivare
för att säkerställa en hållbar
0
ekonomi och kompetensförsörjningen,
-5
förklarar
kommundirektör Mikael Lekfalk.

till kommuner som har sämre förutsättningar att bedriva kostnadseffektiv
verksamhet.
– Det är inte klart i dagsläget, hur
pass stort utfallet blir för vår del, men vi
räknar med att betala in 250 kronor per
person och år i enlighet med regeringens
förslag. Detta betyder att vi måste betala
cirka 20 miljoner
kronor redan nästa år.
PR
OG
För hela planperioden
blir utfallet cirka
NO
110 miljoner kronor,
S säger ekonomichef
Jan Öström.

mellan 45,6– 85,6 miljoner kronor per år
för nämnderna, sammanlagt 269 miljoner
kronor under planperioden 2020–2022.

Luleå kommun fortsätter att investera
120,0
för tillväxt, dock i något förminskad takt 97,5
framöver. Två större projekt är100,0
med i investeringsplanen: Hertsö badhus och ny
80,0
räddningstjänst i kvarteret Risslan. Bland
avgiftsfinansierad verksamhet investeras
60,0
i nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet
40,0
och kvarteret Risslan, nya bostadsområden
Dalbo
och
Kronandalen
samt
fortsatt
kommuner gick med
20,0
Effektiviseringskraven somunderskott
beslutades
utbyggnad av VA-nätet (Östra länken
2018i
mars 2019 kvarstår, utan det skulle resuloch Råneå).
0,0
tatet försämras ännu mer (se diagram).
-20,0
verksamheter
har
För att skapa större verksamhetsÅr
2008
2010
2012
2014
2016 Alla2018
2020
2022ett fortsatt effektiRegeringens förslag på en ny modell för
viseringskrav på cirka sex procent under
nytta fortsätter kommunen sitt arbete 2019
kostnadsutjämning mellan kommunerna
perioden 2020 –2022, utom kommunstamed digitaliseringen. 85 miljoner kronor
betyder att Luleå kommun måste betala
ben vars effektiviseringskrav är drygt åtta
avsätts under planperioden för
in mer pengar i potten som omfördelas
procent. Det betyder effektiviseringar på
digitala satsningar.

100

69 av 290

Grafen visar det beräknade resultatet med oförändrad kommunskatt
om vi inte effektiviserar, enligt ekonomikontorets beräkningar.

Miljoner kr
150

14,4

97,5

50
Om vi fortsätter med de
beslutade effektiviseringarna

0
-50

Om vi inte
effektiviserar i skolan

-100
-150

Om vi inte effektiviserar i
skolan och i socialförvaltningen

-200
-250

-270 mkr

-300
2019

2020

2021

2022

Om vi tar bort alla
effektiviseringar blir det ett
minusresultat på ca 270 mkr
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EFFEK TIV KOMMUN:

Nya förslag på effektiviseringar
I det fortsatta effektiviseringsarbetet för att nå överskottsmålet föreslås
att barn, unga, yngre kvinnor och tillväxt prioriteras. I samband med
att beslut om Strategisk plan och budget tas i kommunfullmäktige
förväntas kommundirektör Mikael Lekfalk få i uppdrag att ta fram
förslag på åtgärder hur kommunens ekonomi kan bli mer hållbar.
Text: Katja Güth Laitila / Gafik: Joakim Höggren

Grafen visar det beräknade resultatet efter beslutade effektiviseringar.
Önskvärt resultat 100 mkr
för att nå överskottsmålet

Miljoner kr
120,0

97,5

100,0
80,0
60,0

ca 110

40,0

miljoner kr ska
kompenseras bland
annat för skatteutjämningssystemet

20,0
0,0

-12

-20,0
2019

2020

– Så mycket vi bara kan ska vi freda
barn och unga, de är framtida medborgare som vi vill värna om, motiverar
kommundirektören sina prioriteringar
och fortsätter:
– Vi behöver ha en så effektiv organisation som möjligt eftersom vi prioriterar
kärnverksamheten. Vi har förmodligen en
massa kostnader som vi inte ser, det kan
handla mycket om synergier, att man gör
samma saker på flera ställen i en sådan
stor organisation.
Därför är en upphandling på gång där en
er med de extern konsult anlitas som ska leverera en
ktiviseringarna
kostnadsanalys och konkreta förslag på
hur organisationen kan effektiviseras.
– Konsulten ska jobba förutsättningsskolan
löst. Om vi lägger en halv miljon kronor
på en konsult som levererar förslag på
ektiviserar i åtgärder som tar hem 50 miljoner kronor,
ocialförvaltningen
så är det välinvesterade pengar, förklarar
kommundirektören.

Om vi tar bort alla
effektiviseringar blir det ett
minusresultat på ca 270 mkr

2021

Fortsatt arbete med digitaliseringen
80 miljoner kronor avsätter Luleå kommun till digitala satsningar. Tre innovationshubbar inom barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen
och stadsbyggnadsförvaltningen startas.
Dessa förvaltningar är de mest personalintensiva och har högst potential att
använda ny teknik och utveckla nya
arbetsmetoder.
– Innovationshubbarna startar med
ett blankt papper och ska ges förutsättningar att tänka helt nytt, vi kommer att
involvera näringsliv, digitala proffs, alla
tänkbara resurser, säger kommundirektör
Mikael Lekfalk och avslutar:
– Vi kan slå hål på myten att det
handlar om att bli bättre på att rekrytera.
Det gör det inte, det finns helt enkelt inte
tillräckligt många personer att rekrytera
till välfärden.

2022

Vidare föreslås
följande åtgärder:
• Stadsbyggnadsförvaltningen,
reducering av ram
• Fortsatt arbete med
att reducera lokaler
och administration
• Fler avgifter och minskade
föreningsbidrag inom
kultur- och fritidsförvaltningen
för vuxna
• Hållbar utdelning från
kommunala bolag
• Bildandet av nytt bolag
med fokus på tillväxt
• Gemensam administration
för koncernen
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Ny plats för Luleås unga
Biorum, sminkrum, scener för spelningar och ett kafé. Det och mycket mer bjuder Navet Luleås
unga på när de slår upp portarna i oktober. Här kan ungdomar i åldern 16–20 umgås och ägna sig
åt olika kreativa aktiviteter på eftermiddagar och kvällar. Det är tillsammans med Luleås unga som
verksamheten vuxit och ska fortsätta att växa fram.
Text: Stina Östman / Foto: Joakim Höggren, Malin Holmqvist
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Emilia Olsson och Nissrin Ghezeire
jobbade också med Navets grafiska
profil och de var med och påverkade
inredningen i lokalerna.
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Mitt Norrbotten
Alexander Pettersson,
Ellen Westerberg, Jakob Burström,
Julia Åström och Tove Edström,
UF 2019

Vårt Luleå –
nu även med film

I dag kan jag hitta många recept på nätet – men
det är härligt att låta sig inspireras i bokform. Det
här är min favoritkokbok just nu. Lokala profiler
och restauranger i Norrbotten har delat med sig
av sina bästa recept och en liten berättelse från
sitt liv. Varför inte laga Luleås bordtennisess Ingela
Lundbäcks porterstek eller multikonstnären Mió
Evannes höstgryta, som är jättegod? Eller Maud
Adams potatisplättar? Jan-Olov Madeleine Ågrens
italienska plockpasta passar perfekt när vi längtar
bort från höst- och vintermörkret. Utbudet är rikligt och munvattnande.

Vartlulea.se/play är det nyaste tillskottet bland Luleå
kommuns nyhetskanaler. Här samlar vi nyhetsfilmer
och reportage om och från Luleå kommun.

Varför gör vi det?
• 85 procent av internetanvändarna tittar på film och video, enligt
undersökningen Svenskarna och internet 2018. Framför allt unga
mellan tolv och 25 år tittar dagligen på video och film på internet.
• Playkanalen samlar filmade nyheter och berättelser som
XOXO Luleå-filmerna på ett och samma ställe. Det innebär att
kommunen inte längre är bunden till att publicera rörligt material
på exempelvis youtube, där man inte kan styra vilka annonser
som länkas till kommunens material.

Fakta Vårt Luleå
• Papperstidningen kommer ut med en upplaga på 41 500 ex
fyra gånger om året.
• Webbtidningen vartlulea.se startades för snart ett år sedan.
• Vartlulea.se/play är nyaste tillskottet i kommunens nyhetskanaler
som samlar filmade nyheter från Luleå kommun och dess bolag.

Möten mellan olika folk –
den mångkulturella kyrkstaden
i Gammelstad
Lars Elenius. Gammelstad Visitor
Centre och Luleå kommun 2019.
Lars Elenius har gjort ett gediget arbete i att sammanställa etniska minoriteters historia i Gammelstad med omnejd. I domboken från 1682
berättas ingående om två kvinnor, Ingrid och Elin,
som var ”i träta” med varandra om en tjänst som
diskerska. Ingrid hotade att ”sätta ont” på Elin. Vi
får dessutom ta del av den fruktansvärda historien
om den samiska kvinnan kallad Lapp-Anna som
blev mördad av en soldat i Rutvikssund. Konsekvenserna av mordet blev långt hemskare än någon trott. Förutom samer fanns också bland annat
norrmän, danskar, kväner och romer i områdena
kring Gammelstad.
Agneta Krohn Strömshed, folkbiblioteken i Luleå
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KALENDARIUM

Fler tips på www.visitlulea.se

Breaking SM
För första gången är SM norr
om Stockholm. Följ tävlingarna i
kategorierna: Solo, Junior, Crew,
Powermoves samt Old but gold. Domare
är Taija ”Taya (T-Flow)” Hinkkanen från
Finland, Moy Rivas från USA och Niels
”Storm” Robitzky från Tyskland.
Mer info: breakingsm.se
Plats: Luleå Energi Arena
4–5
okt

19

GODA RÅD

Konstworkshop
Gratis workshop i att teckna,
måla och prova nya material,
riktar sig till unga vuxna och
vuxna med funktionsvariationer.
Anmälan: senast 11/10.
Plats: Konsthallens ateljé
19
okt

Schysst mot världen
Sedan 2011 är Luleå kommun
en Faitrade City som engagerar sig för rättvis handel och
etisk konsumtion. Det betyder att vi kontinuerligt köper
in Fairtrade-märkta produkter. Samordnaren Elisabeth
Persson berättar hur.
Vad är Fairtrade?

Seniorveckan
Dans och bastubad, föredrag
om bedrägeriförsök, introduktion om läsplatta och internet:
Seniorveckan bjuder på många aktiviteter
för dig som är senior, funktionshindrad,
anhörig eller dagledig.
Mer info: lulea.se
Plats: Fyren
7–11
okt

Pussy Riot på Bok&Bild
Konst-och litteraturfestivalen
Bok & Bild är tillbaka i Kulturens
hus 25–26 oktober med ett
spännande startfält. Hållbarhet är temat
och bland andra står hållbarhetskocken
Paul Svensson, författaren Alexandra
Pascalidou, konstnärskollektivet Pussy
Riot och journalisten Martin Schibbye
på programmet.
Plats: Kulturens hus
25–27
okt

Sofie Zelmani
Sångerskan och låtskriverskan
Sophie Zelmani hänför sina
beundrare med musik som når
långt in under huden – där vartenda andetag kan kännas som ett smärre jordskalv.
Hon är laddad med ny musik från tolfte
och senaste skivan ”Sunrise”.
Biljett: 380 kr
Plats: Kulturens hus
18
okt

Mera serier
Höstlovslediga barn lär sig
mer om berättande i serieform
både digitalt och analogt.
Din bästa seriebild kan du trycka på en
t-shirt. Kostnad 55 kr för t-shirten, aktiviteten är gratis.
Plats: Konsthallens ateljé
28 okt
– 1 nov

– Fairtrade betyder rättvis handel
och är ett sätt att förbättra arbetsoch levnadsvillkoren för människor
i länder med utbredd fattigdom.
Köper du en Fairtrade-märkt produkt så vet du att den är producerad med respekt för mänskliga
rättigheter och att odlaren har fått
en rättvis betalning. De flesta av
produkterna är också ekologiska.
Vilka Fairtrade-märkta
produkter finns det?
– Produkterna kommer främst från
Afrika, Asien och Latinamerika, och
mest känt är kanske Fairtrademärkta bananer och kaffe. Men det
finns ungefär 2 600 Fairtrade-märkta
produkter på den svenska marknaden idag, till exempel choklad,
blommor, kryddor, bomull och
mycket mer. Så köper du Fairtradeprodukter, bidrar du till att många
människor får en bättre tillvaro.
Mer info:
www.lulea.se/fairtrade
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Ättesagan
från Orrbyn
”Långt, långt borta i tiden, så långt
tillbaka att det ej kan mätas med vår
tid, bodde de i landet. De voro starka
män och mäktiga.” Så börjar Ättesagan
från Orrbyn, den enda i sitt slag som
berättar något om hur kolonisationen av
Norrbottens kustland en gång gick till.
Text: Susanne Lundblom / Foto: www.raan.nu

För ungefär 90 år sedan publicerade
arkeologen Gustav Hallström en skrift
om Ättesagan från Orrbyn. Historien är
en klassisk landnamsägen*. Den beskriver hur den första fasta bebyggelsen kom
till Rånetrakten för ungefär tusen år
sedan och hur det gick för släkten fram
till tiden då Luleå stad grundades 1621.
Liknande landnamsägner finns bevarade
i de isländska sagorna.
Orrbysägnen består av tolv sagor. Tre av
dem är ofullständiga och innehåller
endast lösryckta delar. Gustav Hallströms
skrift bygger på både nedtecknade och
muntliga uppgifter som han fick ta del av
i mitten av 1920-talet. Enligt Hallström
hade uppgiftslämnaren fått lära sig
sagorna utantill vid besök hos farföräldrarna i Böle på 1880-talet.
Viktigt för släkten i Orrbysagan, eller
solsönerna som de kallades, var dess
märke. Den i släkten som ägde märket
hade också makten. Troligen omvandlades märket med tiden till ett bomärke.

I tredje sagan kan man läsa: ”Hit kom
varje vår ett följe av män. De seglade med
sitt skepp genom viken, norr om där
Råneå är nu. Forsarna funnos ej då. De
lade till vid en ö, där nu Böle ligger.”
Under en båttur råkade männen ut för en
olycka, men räddades av en man med en
”åhr” (åra). Mannen blev dock sjuk och
de övriga männen, som trodde han skulle
dö, lämnade honom efter att de tagit hans
”guld, koppar och märke”.
Men mannen frisknade till och i fjärde
sagan berättas hur han året efter reste
med ett skepp söderut. ”Då han kom åter
hade han tagit sitt märke tillbaka, och i
skeppet hade han kvinnor och boskap,
samt stannade sedan. Han byggde sin
gård, där han använt åran till räddning
och kallade stället Åhrby”.
I följande sagor kan vi läsa vidare om
mannen som byggde Åhrbyn och hans
söner, om tvister och strider, skatteindrivningar, bygget av kyrkor, krig och om hur
släkten efter en förbannelse till slut
lämnade gården och flyttade till staden.

I stadsarkivets årsbok från 2006 har
Anders Sandström, en av grundarna till
Lulebygdens Forskarförening, tittat
närmare på historien. Sandström skriver
att det är en omöjlig uppgift att kontrollera Ättesagan i alla sina detaljer. Men
samstämmigheter mellan sagans uppgifter och det vi idag känner till om Norrbottens tidiga historia är ibland anmärkningsvärd. Därför är troligen Orrbysägnen
ett äkta traditionsmaterial som gått i arv
från mun till mun mellan generationer.
* Landnam betyder att ta land i anspråk.

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

