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Saga Yliniemi, 10 år, är på väg ut för en liten tur på hästen
Tanzy efter avslutad lektion på stall Balans i Björsbyn, strax
utanför Luleå. Ponnyn passar på att knycka en liten tugga av
sommarens gräs som fortfarande sticker upp. I bakgrunden
rider Idun Yliniemi fram på ponnyn Råger. Till sin hjälp har
hon Ebba Andersson. Glädjen och gemenskapen mellan
hästar och barn går inte att ta miste på. Det är inte för inte
det sägs att samspelet mellan människa och djur kan
påverka både kropp och själ på ett positivt sätt.
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S PA N I N G E N

Snöröjning

För mycket
av det goda?
Tillhör du dem som älskar julen, som har bakat
pepparkakor (av hemgjord deg förstås) i god
tid innan första advent och som börjar köpa de
första julklapparna i oktober? Eller tycker du att
det har gått överstyr med julklappsinköp och
julstress så att du hellre bojkottar julen och äter
sushi på julafton?
Själv är jag någonstans mittemellan som jag
gissar de flesta är. Jag bakar gärna pepparkakor med familjen, dock med en köpt pepparkaksdeg och sällan före Lucia. Jag blir glad av
att sätta fram adventsljusstakarna i början av
december när det är som mörkast. Men det
känns minst lika bra, om inte bättre, att plocka
bort dem igen direkt efter trettonhelgen. Jag
gillar julmat men tycker den kan hålla sig till
julhelgen. Julklapparna vill jag köpa i december,
det är förresten en alldeles utmärkt månad för
julrelaterade sysslor.
Men visst känns det som om julen kommer
tidigare varje år? Redan i mitten av oktober
dyker det första julpyntet upp i Luleås affärer.
Då har vi nyss lämnat sommaren bakom oss och
jag är i alla fall inte redo att börja tänka på jul.
Det blir lite för mycket av det goda. Och på tal
om det så bjuder jag på en söt liten julhistoria:
En julhelg för flera år sedan sov vi över hos
mina svärföräldrar. Sonen som då var i fyraårsåldern fick ett rum där det stod en hel del
prydnadstomtar i bokhyllan. När vi kom för att
säga god natt på kvällen hade han vänt på
varenda tomte så att de stod med ryggen mot
rummet. När vi frågade varför svarade han med
arg röst: De står bara och säger god jul, god jul
hela tiden!
Med risk för att ni också tycker att det blir för
mycket av det goda vill jag, precis som prydnadstomtarna, önska alla läsare:
god jul, god jul!

Susanne Lundblom
skribent

vårt
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När det snöar jobbar kommunen
ibland dygnet runt. Under en
vintersäsong förflyttas mer än
4 miljoner kubikmeter snö. Att
ploga alla gator efter snöfall tar
cirka tio till tolv timmar, men snöröjningsarbetet avslutas först ett
par dagar efter själva plogningen. Under perioden 1 november–15 april
finns personal i beredskap för detta dygnet runt. Beredskapschefen
kallar ut till plogning och maskinförarna har då en timme på sig att
komma på plats och starta jobbet. Vid långvariga och ymniga snöfall
krävs omfattande resurser för att få ordning på alla gator.

Vad gäller för sotning?
I dagsläget finns ingen upphandlad leverantör av sotning
och brandskyddskontroller inom Luleå kommun. På
grund av skatteskulder hos
tidigare leverantör har kommunen hävt avtalet från och med
23 oktober. Så snart ett nytt
sotningsavtal är klart kommer
information att gå ut. Fram till
dess gäller följande:
•

Tillsvidare genomförs ingen
sotning eller brandskyddskontroll. Gäller både privatpersoner och företag.

•

Det finns inget krav att man
ska sota själv.

•

Uppstår akuta behov,
kontakta Luleå kommuns
kundcenter 0920-45 30 00.

Skolans
app är här!
Nu kan vårdnadshavare på
ett enkelt sätt
kommunicera
med skolan för
att bland annat
anmäla frånvaro och lägga
in barnets
schema i en app.
Appen heter Tieto Edu och finns
att ladda ner i App Store och
Google Play. Inloggningen sker
genom mobilt bankID/e-legitimation. Appen är tillgänglig för alla
vårdnadshavare som har sina
barn i Luleå kommuns förskolor
och skolor. Mer info finns på
www.lulea.se/larplattform.

Jämställdhetskonferens i Luleå
Sveriges största jämställdhetskonferens
Forum Jämställdhet äger rum i Luleå i januari.
Luleå kommun och Region Norrbotten delar
värdskap för konferensen och ansvarar för
det öppna programmet som är gratis för alla
och visar upp jämställdhetsarbetet som pågår
i norra Sverige. Konferensens huvudprogram
fokuserar på att integrera jämställdhet i organisationer. Det riktar sig
till ledare, förtroendevalda och experter. Tid och plats är 30–31 januari
2019 i Kulturens hus.

ges ut av Luleå kommuns kommunikationskontor. Redaktör: Katja Güth Laitila. Ansvarig utgivare: Roger
Jönsson. Grafisk form: Joakim Höggren. Omslagsfoto: Peter Rosén. 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 & Gott från Juleå

24

…dagar, med start den första december,
sänder Sveriges Radio sin årliga julkalender. Årets radiokalender ”Tonje i Glimmerdalen” handlar om längtan. Längtan efter
dem man älskar och efter svar på sina
frågor om livet. Och efter julen så klart! Kalendern är producerad i Luleå och huvudpersonen Tonje spelas av tolvåriga
Luleåtjejen Freja Taavola.

9 000

…barn med familjer tittar
varje år på julkalendern i
Luleås stadspark. Från
den första december till
och med julafton bjuder Lule stassteater på föreställning. Just nu pågår den 24:e upplagan som går under
namnet Dumma julen.

12

… månader med vackra bilder från
Luleå, tagna av Luleåborna själva. På
Turistcenter i Kulturens hus kan du köpa
en väggalmanacka med bilder av Luleå
som Luleåborna själva skickat in. Det
kanske kan vara årets julklapp? Enkel att skicka till släktingar i hela världen. Pris 130 kr/st.
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…offentliga julgranar står utplacerade runt om i kommunen
och sprider julstämning på allmänna platser. Granarna finns
i Råneå centrum, Stadsö centrum,
Kyrkbyn, Örnäsrondellen, Museiparken
och på Storgatan. Granen som pryder
Storgatan brukar vara 12–15 meter hög.
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Vår t Lu l e å N r 6 - 2 0 1 8

”Tjejer kan
ju också
bli brandman”
En artikel i Kamratposten som liten satte igång drömmen
om ett framtida yrke. Nästan 20 år senare känns yrkesvalet
fortfarande lika självklart för Sara Lindfors, 29. Hon är för
närvarande Luleås enda kvinnliga brandman.
Text: Stina Östman / Foto: Viveka Österman

Till att börja med, är det brandman
eller brandkvinna som gäller?
– Kvinnlig brandman. Det är faktiskt
en av de vanligaste frågorna jag får.
Hur hamnade du inom räddningstjänsten?
– När jag var runt tio år läste jag Kamratposten en dag i vår stuga. Där fanns en
artikel om en kvinnlig brandman. Då väcktes idén hos mig – tjejer kan ju också bli
brandman. Jag minns att jag sa det till min
mamma då, att det ska jag bli när jag blir
stor. Och jag ändrade mig inte. Nu har jag
varit på räddningstjänsten i fem år, först
som timvikarie och sedan ett år tillbaka har
jag fast anställning.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Lagarbetet, att vi gör jobbet tillsammans. Jag utvecklas hela tiden, både kompetensmässigt och som person. Vi utsätts för
olika situationer konstant och jag vet att jag

aldrig kommer bli fullärd. Det gillar jag, det
driver mig. Den dag jag känner att jag kan
allt är det nog dags att sluta.
Berätta om en tuff dag på jobbet?
– Det är när jag varit med på en olycka
där en människa inte klarat sig. Vi övar
mycket på olika situationer för att göra oss
mer bekväma men vi kan inte öva på allt,
och det känslomässiga är svårt att träna på.
Det kan också vara tufft när vi hamnar på
uppdrag som vi inte är vana vid.
Vilken är den vanligaste utryckningen?
– Automatiska brandlarm. Alltså brandvarnare i till exempel skolor eller på företag
som är direktkopplade mot SOS Alarm.
Oftast är det inte farliga situationer, men det
händer såklart att det är det, som branden
på Björkskataskolan till exempel. Bilolyckor
åker vi på året runt men mycket är säsongsbetonat. Sommartid är det en del drunkningar och vintertid mer bränder.

Sara Lindfors
Kvinnlig brandman på
räddningstjänsten i Luleå

Har ni mer att göra nu i juletider när
många eldar i kaminer och tänder ljus?
– Det är absolut fler bränder, från mörkrets intrång i november till februari kan man
säga. Under den mörka tiden vill många
öka mysfaktorn; man eldar mer, tänder ljus
och har fler lampor tända vilket såklart ökar
risken för brand.
Vad ska man tänka på för att
öka mysfaktorn på ett säkert sätt?
– Med ljus så är det uppsikt som gäller.
Släck ljusen om du inte kan ha dem under
uppsikt. Vad gäller kaminer så handlar
det mycket om kunskap, att ha koll på hur
mycket ved kaminen klarar av, vad som
händer om veden är blöt och så vidare. Läs
på om din kamin innan du använder den.
Och viktigast av allt, se till att ha en fungerande brandvarnare i din bostad. Brandvarnare larmar snabbt så att du kan släcka
eller ta dig ut om en brand uppstår.

Läs mer om boendemiljö och trygghet:
lulea.se/boende--miljo/
boendemiljo-och-trygghet

Vem är du Sara Lindfors?
Ålder: 29 år.
Bor: På Varvet i centrala Luleå.
Intressen: Träna, umgås med vänner.
Att ta en fika ibland är inte fel.

Bäst med Luleå: Nära till allt.
När det är sommar så är det
sommar och när det är vinter
så är det vinter.
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Kuriosa: Enda kvinnliga
brandmannen på
räddningstjänsten i Luleå.
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Plats för
drömmar
Byn Krokträsk i Luleå kommuns norra ände
är mest känd för sitt fiskeeldorado Stora
Stenträsket. Framöver är det inte omöjligt
att turister från hela världen vallfärdar dit
– för att åka hundspann under norrskenet.
Tack vare ett holländskt entreprenörspar
som satsar stenhårt på slädhundar.
Text: Katja Güth Laitila / Foto: Simon Eliasson
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En drygt timmes bilfärd från Luleå ligger
Krokträsk i bäverrika Bjurådalen. Byn är
liten med ett dussintal hus och tio bofasta.
Svänger man höger direkt vid Krokträskskylten och telemasten, åker förbi det vita
huset på backen där en av byns två lanthandlar var förr, så hamnar man på
Heden. Till höger om bostadshuset finns
en nyuppsatt stor inhägnad med flera
hundgårdar i vinkel. 22 Alaskan Huskies
tittar nyfiket på besökarna, några hundar
med hundvalpar kommer fram och nosar
på besökarna.
Här bor Sanne Kouwenhoven (29) och
Erik Hordijk (33), ursprungligen från
Nederländerna, sedan bara några
månader tillbaka. I maj flyttade de från
Kangos till Krokträsk och startade sitt
företag Yellow Snow Husky Tours för att
kunna erbjuda hundspannsturer. Paret
hade rest en hel del, jobbat i Australien,
Finland och senast i Tornedalen innan de
slutligen hamnade i Luleå kommun.
– Vi flyttade till Sverige efter ett tag i
Finland för språkets skull. Givetvis, vi
hade också kunnat hamna i Norge, men
nu blev det Sverige och Krokträsk eftersom två vänner till oss tipsade om det här
området. Vi blev erbjudna att köpa huset
här, så vi slog till. Här finns fina leder
för hundspann, både på sommaren och
under vintern, berättar de.
Sanne och Erik vill satsa på småskalig
turism, guidade turer med en personlig
prägel. De marknadsför sig i närområdet, på lodges och till företag och
satsar på sikt även på internationella
turister. Det unga paret verkar leva sin
dröm i den lilla byn.
– Det är här vi vill vara. Vi saknar inte
staden. Det är mycket arbete med att
bygga upp en kennel, men det
är det värt! Vi lever verkligen
vår dröm, säger Sanne med
ett stort leende.

M I N D E L AV L U L E Å
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Krokträsk

Krokträsk i siffror
•

10 bofasta

•

4 fritidsstugor

•

6 företagare

•

31 hundar

Förr fanns två lanthandel
och ett sågverk.
Varför heter
det Krokträsk?
Mest troligt är byn döpt
efter byasjön Krokträsk
som ligger mitt i orten
som en krökt tarm.
Runt Krokträsk finns
flera skogsbilvägar
att strosa på, bland
annat till Lillberg eller
Fiskelträsk. Skoterleder
till St. Stenträsket och
Malmens väg.

Det är här vi vill vara.
Vi saknar inte staden.
Sanne Kouwenhoven

Vildmarkscampen
Stora Stenträsket ligger
en mil från Krokträsk.
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Johanna Engman kör plogbil.
Nu börjar vintersäsongen
med tusentals mil i hytten.

Sanna och Erik är globetrottrarna som
har landat i Sverige och slagit ner sina
bopålar i Krokträsk.

Thomas Persson är dalmasen
som stormtrivs i Kroken som
invånarna kallar sin by.

Kallkällesjön Stora Stenträsk ligger still i vinterdvala. Röding och öring växer upp
sig under isen inför pimpelsäsongen till våren. Fiskecampen är ett omtyckt,
familjevänligt ställe som drivs av bröderna Johnny och Thomas Engman.

Bara några hundra meter från Sanne
och Erik, i byns sista gård bor Johanna
Engman (38) och Thomas Persson (43).
Johanna växte upp i byn, flyttade till
Dalarna, träffade Thomas och tillsammans flyttade de för några år sedan upp
till Krokträsk. Paret köpte 2014 en mindre
gård där de har hästar, kor, får, höns och
hundar. Thomas jobbar som lärare på
naturbruksgymnasiet i Kalix.
– Vi hade egentligen tänkt att ha
huset som stuga, men så fick Thomas
jobb direkt och jag tog lastbilskörkort
och började ploga. Vi upplever att
arbetsmarknaden i Norrbotten är så
mycket bättre än i Dalarna, dessutom
är det inte lika mycket konkurrens om
jordbruksmarker här, säger Johanna.
De har röjt upp gammal åkermark och
börjat brukat jorden igen. Johanna odlar
grönsaker för självförsörjning och experimenterar med olika sorters ost. Drömmar
och planer om framtiden är det inte ont
om. Johanna skulle gärna satsa mer på ost

eller erbjuda slädturer med sina nordsvenska brukshästar.
– Fördelen är just att vi har plats
här för våra verksamheter. Vi får även
använda andras marker, här i byn och i
grannbyarna, de flesta är bara glada att
vi brukar jorden. Det är lite friare här än
i Dalarna, säger Johanna.

Fast byn är liten så finns det mycket utrymme
för hästar, hundar och människor. Mittemot
det vita huset var förr en lanthandel.

FOKUS
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Så ser unga på Luleå
Fler bostäder och fler intressanta jobb. Det efterfrågar
unga i åldern 18–35 år när Luleå kommun för andra året
i rad undersökt hur de ser på kommunen som bostadsort.
Närhet till naturen och trygghet får däremot bra betyg.
Text: Susanne Lundblom / Grafik: Joakim Höggren

Trygghet kommer också högst upp på
listan över viktiga faktorer när
18–35-åringarna väljer var de vill bo.
Därefter följer jämställdhet och öppenhet,
tillgång till intressanta jobb samt en
känsla av att platsen utvecklas positivt.

Vad 18–35-åringarna mest förknippar
med Luleå är närhet till naturen. Luleå
värderas också högt när det gäller
trygghet och utbudet av både universitetsutbildningar och idrott.
Det är två faktorer där skillnaden
mellan vad som anses viktigt och
hur Luleå värderas är stor. Dessa är
”Lätt att få bostad” och ”Lätt att hitta
intressanta jobb”.
– Ungdomsarbetslösheten i Luleå är
lägre än genomsnittet i Sverige. Samtidigt upplever många unga att det inte
finns intressanta jobb i den omfattning
som man önskar. Även om vi har en
mindre arbetsmarknad än i exempelvis

De som svarat på undersökningen är
unga som antingen är nyligen inflyttade
till Luleå, nyligen utflyttade från Luleå
eller Luleåbor sedan minst tio år. Utöver
att bedöma hur viktiga olika faktorer är
vid valet av bostadsort fick de också ge
sin syn på hur väl dessa faktorer stämmer
in på Luleå.

Bostäder och intressanta jobb
får sämst betyg

63%

Ett område som framförallt kvinnor anser
vara viktigt är att platsen där de bor präglas av jämställdhet och öppenhet. Även
här finns förbättringspotential då fyra av
tio kvinnor inte tycker att det stämmer in
på Luleå.
Har man barn eller är Luleåbo sedan
minst tio år ser tre av fyra det som
sannolikt att man bor i Luleå om tio år.
Även fler kvinnor än män ser Luleå som
framtida bostadsort, vilket är glädjande
eftersom Luleå har ett underskott på
unga kvinnor. Mest tveksamma till att
framöver bo i Luleå är nyligen utflyttade,
studenter och 18–24-åringar.
– Luleå behöver öka inflyttningen
och minska utflyttningen för att kunna
behålla kvalitet i välfärden, varje ny
medborgare ger ökade statsbidrag på
cirka 50 000 kronor. Det finns också ett
stort behov av arbetskraft hos både
företag och inom offentlig sektor, säger
Roger Jönsson.

• Det är tryggt där jag bor: 84 %
• Platsen präglas av jämställdhet och öppenhet: 80 %

13%

• Lätt att hitta intressanta jobb: 80 %

-50%

• En känsla av att platsen utvecklas positivt: 78 %
• Goda kommunikationer till och från platsen: 75 %

63 % tycker det är viktigt vid valet av bostadsort,
13 % tycker det stämmer in på Luleå. Differens 50 %.

De fem faktorer som
stämmer bäst in på Luleå

Lätt att hitta intressanta jobb:

80%

Stockholm, behöver vi bli bättre på
att lyfta fram de spännande jobb som
faktiskt finns här, säger kommunikationschef Roger Jönsson som ansvarat
för undersökningen.

De fem viktigaste faktorerna
vid valet av bostadsort

Lätt att få bostad:

25%

-55%

• Nära till naturen: 90 %
• Ett bra utbud av universitetsutbildningar: 80 %
• Det är tryggt där jag bor: 79 %

80 % tycker det är viktigt vid valet av bostadsort,
25 % tycker det stämmer in på Luleå. Differens 55 %.

Undersökningen genomfördes under september 2018 av företaget
Ipsos på uppdrag av Luleå kommun. Undersökningen bestod av totalt
601 telefonintervjuer med nyligen inflyttade till Luleå, nyligen utflyttade
från Luleå och Luleåbor sedan minst tio år tillbaka i åldern 18–35 år.
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• Stort utbud av idrott: 69 %
• Platsen präglas av öppenhet och jämställdhet: 63 %

Hela undersökningen finns på
www.vartlulea.se

10

UPPSLAGET

Vå rt L ul eå N r 6 - 2018

Centrum i centrum
När Luleå centrum ska växa behöver kommunen ta hänsyn till flera aspekter som
handel och bebyggelse, trafik och mötesplatser. Det är huvudområden i arbetet med
en kommande utvecklingsplan för centrum. Vårt Luleå lyfter två viktiga delområden: att
hitta en balans mellan att bygga och bevara samt att skapa ett fungerande trafikflöde.
Text: Malin Svedjeholm / Grafik: Joakim Höggren

En förutsättning för ett växande Luleå
centrum är en väl fungerande kollektivtrafik. Antalet Luleåbor som tar bussen
till centrum varje dag har ökat med 4 000
sedan år 2006. Tack vare kollektivtrafiken
kan trafikflödena i centrum fungera.
I den planerade utvecklingsplanen för
centrum är kollektivtrafiken ett av fokusområdena. År 2003 började bussåkandet
öka i Luleå. Ökningen i Luleå var större
än i andra jämförbara kommuner. Att
kollektivtrafiken blivit mer populär beror
på att det går att åka snabbt från sin
stadsdel och rakt in i centrum, att turtätheten har ökat och informationssystemet
har blivit bättre.
Sedan 2006 har antalet dagliga bussresenärer till centrum ökat med 4 000 personer. Totalt åker 8 000 personer buss till
och från centrum varje dag. Antalet bilar
in till centrum har legat i princip konstant
de senaste tolv åren, medan antalet bussresenärer har ökat kraftigt.
– Om man tänker tanken att de bussresenärer som har tillkommit hade suttit

i bilar istället för på bussar hade framkomligheten för bilarna inte varit möjlig.
Tänk dig köbildningen på Bodenvägen
med alla dessa bilar. Även om man
teoretiskt kan bygga om bilvägarna som
leder till stan, så ser centrumgatorna ut
som de gör och husen ligger där de ligger,
säger Göran Gabrielsson, samhällsstrateg
infrastruktur på Luleå kommun.
Än så länge har ökningen av lokaltrafiken gått obemärkt förbi. Att man
som bilist inte har märkt hur många fler
människor som åker buss beror på att
det är 30 gånger så effektivt att förflytta
människor med buss jämfört med bil,
sett till ytan.
– För den som saknar alternativ till
bilen är det bästa som kan hända att
andra bilister börjar cykla och åka buss.
Att kollektivtrafiken ökar står inte i motsättning till bilkörning. Så länge det finns
privatbilar kommer Luleå inte att ha ett
bilfritt centrum, säger Göran Gabrielsson.

Bussresenärerna till Luleå centrum har blivit
4 000 fler per dag sedan 2006.

Centrum är Luleås viktigaste plats för
arbete, bostäder och handel. Det är en
speciell kombination som kräver att stora
trafikflöden ska fungera. Befolkningen
i Luleå kommer att fortsätta växa. Nu
byggs flera hundra bostäder. Luleå beräknas öka i befolkning med 600 personer
per år och man arbetar för en ännu större
ökning. Då är kollektivtrafiken förutsättningen för att transportera Luleåborna till
och från centrum.

Resandestatistik från LLT
– antal resor per år
2006................................................3 618 070
2007................................................3 621 076
2008................................................3 641 988
2009................................................3 674 506
2010................................................3 863 792
2011................................................3 951 354
2012................................................4 116 724
2013................................................4 352 770
2014................................................4 681 876
2015................................................4 804 177
2016................................................5 110 264
2017................................................5 207 000
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Ett annat fokusområde i den kommande
utvecklingsplanen för Luleå centrum är
kulturmiljöer. Luleå har ett centrum med
stora kontraster mellan byggnaderna. Det
finns hus i många utföranden och uttryck,
med stilideal från olika tidsepoker. Att ta
hänsyn till minnesvärda hus och miljöer
ingår i en kommande utvecklingsplan för
centrum. Det ska finnas en balans mellan
att spara kulturhistoriskt värdefulla miljöer och att riva för att ge plats för nytt.
I den kommande utvecklingsplanen
anges att en plan med skyddsbestämmelser för kulturmiljöer i centrum ska tas
fram. De mest värdefulla miljöerna ska
sparas. När det byggs nytt nära en kulturmiljö ska det nya passa in med det gamla.

Vad är en kulturmiljö?
Kulturmiljöer är fornlämningar och
byggnader som tas om hand enligt olika
föreskrifter. Kulturmiljö är ett sätt att se
och tala om de spår av det förflutna som
finns överallt omkring oss och berör alla
människor i vardagen.

Tanken är att en plan ska tas fram
för vad kommunen ska skydda i staden.
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Kulturmiljöer kan överraska. En del
byggnader faller väl in i föreställningen om kulturmiljö. Till exempel
Bergströmska gården på Rådstugatan,
som är en av de få träbyggnader som
finns kvar från tiden före stadsbranden
1887. Men alla tidstypiska miljöer
signalerar sin egen tidsanda.

Vi Luleåbor är vana vid att se fasader av
plåt på byggnader i vår kommun. Höga
priser på el och låga priser på plåt gjorde
att många byggnader tilläggsisolerades
och plåtades in under 70-talet. Plåtfasaderna ger en förståelse för dåtiden och
bidrar med ytterligare tidslager till ett
äldre hus.

Sveriges äldsta graffitimålning, som
skapades på en betongvägg på Folkets
hus Ripans innergård 1987 är ett exempel.
Kommunen ser nu över om graffitimålningen kan skyddas. Målningen uppfördes med kommunens tillåtelse.

Ett exempel är fastigheten Simpan 11
på Stationsgatan, som byggdes i 20-tals
klassicism med puts och en arkitektonisk
gestaltning med stenimitation. Under
1970-talet tilläggsisolerades huset och fick
plåtfasader. Det är en miljö som vittnar
om Luleås historia som plåtstad.

12
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Louise, Olivia, Agnes och Camilla läser
första året på flygteknikerutbildningen
i Luleå.

En stor del av utbildningen sker på engelska,
vilket gör studenterna attraktiva även på den
internationella arbetsmarknaden.

Med världen som arbetsplats
Det finns en stor efterfrågan på flygtekniker, både i Sverige och utomlands. En av
utbildningsorterna är Luleå, där de nu planerar att fördubbla utbildningskapaciteteten.
– Vi ser ett växande intresse för teknikyrken, inte minst bland kvinnliga sökande. Det är
vi extra glada för, säger Peter Lindberg, vd för Nordiskt Flygteknikcentrum i Luleå.
Text: Malin Taavola / Foto: Frank Rizo

Strax utanför Luleå på flygplatsområdet
ligger Nordiskt Flygteknikcentrum, NFTC,
som är ett av Luleås kommunala bolag.
Här utbildas framtidens flygtekniker i ett
tätt samarbete med flygbranschen. Utbildningen till flygtekniker är en tvåårig, så
kallad yrkeshögskoleutbildning, en av
fyra av sitt slag i Sverige. Utbildade flygtekniker från Luleå har hela världen som
arbetsfält. De jobbar bland annat inom
försvaret, för SAAB eller för stora internationella flygbolag som SAS.
Det är en populär utbildning med
sökande från hela landet. Inför antagningsåret 2020 kommer skolan att utöka
antalet utbildningsplatser från en klass
till två. Därmed fördubblas antalet utbildningsplatser från 24 till 48.
– Vi upplever ett hårt tryck från flygbranschen som behöver kvalificerade
flygtekniker till sina bolag. I princip
alla våra elever har jobb direkt efter

utbildningen. Och faktum är att tjejerna
får jobb först, konstaterar Peter Lindberg.
En utmaning i flygteknikbranschen är
det låga antalet kvinnliga tekniker. Av de
24 elever som började utbildningen i augusti i år finns fem kvinnor. En långsamt
stigande kurva mot målet – 30 procent
kvinnliga studenter.
– Vi ser en ökning för varje år, så det
blir stadigt bättre. Även stora arbetsgivare
som SAAB och Försvarsmakten har uttalade önskemål om att öka antalet kvinnliga anställda. Vi har satsat på riktade
informationskampanjer mot just tjejer och
vi ser nu att det börjar ge resultat, säger
Peter Lindberg.
I skolans utbildningslokaler nära Luleå
Airport träffar vi fyra av tjejerna som
påbörjat sin utbildning. Louise, Agnes,
Olivia och Camilla är i åldrarna 19–26 år
och har lite olika erfarenheter med sig.

Några av dem kommer direkt från gymnasiet, andra har hunnit prova på andra
yrken men bytt bana. Gemensamt är ett
stort teknikintresse och att de ser goda
möjligheter till jobb på den internationella arbetsmarknaden. De är också helt
överens om att de hittat rätt.
– Jag har alltid varit intresserad av helikoptrar och att skruva i saker. Jag längtar
redan ut till hangaren och att få börja
jobba på riktigt. Det här är drömjobbet för
mig, säger Louise Severinsen Fors, som
kommer från Kalix.
Hon får medhåll från sin norska skolkamrat Camilla Herfindal, som även lyfter
fördelarna med att vara kvinna i en traditionellt manlig studie- och arbetsmiljö:
– Skolan har en välkomnande miljö
för oss tjejer och vi vet också att vi är
eftertraktade på arbetsmarknaden. Det
är girlpower, konstaterar hon.

INBLICKEN
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Carola Magnusson, Susanne Näslund
och Birgitta Wirén (fr v) är stolta över det
tvååriga kontrakt som FourM har med Luleå
kommun på tvätteriet. De ser gärna att företaget växer i lagom takt.

Simon Lindberg och Kenny Lulauzi trivs på tvätteriet
och känner sig uppskattade för det arbete de gör.

Arbete som ger mervärde
Tvätteriet på Bergvikens vård- och omsorgsboende drivs av FourM, ett arbetsintegrerande
socialt företag. De vill skapa arbetstillfällen för personer som av någon anledning befinner
sig utanför arbetsmarknaden.
Text: Monika Aunes / Foto: Anders Alm

Vi träffar Birgitta Wirén, Susanne Näslund och
Carola Magnusson på tvätteriet på Bergviken.
De utgör halva styrelsen för FourM och har alla
tre, av olika anledningar, själva upplevt känslan
av att stå utanför arbetsmarknaden. Genom
företaget vill de nu skapa arbetstillfällen för
personer som befinner sig i liknande situation.
– Det kan handla om personer med olika
former av funktionsbegränsningar, som varit
långtidssjukskrivna, har svårt med svenska
språket eller av annan anledning har svårt att ta
sig in på arbetsmarknaden. Det kan hända alla,
berättar Carola Magnusson.
Sedan den första juni i år driver FourM,
på uppdrag av Luleå kommun, tvätteriet på
Bergvikens vård- och omsorgsboende. Här
jobbar idag tre personer med att tvätta
kläder och sängkläder för de runt 150 boende.
Sedan tidigare driver företaget även Luleå
städ- och hemservice, Råneå städ- och hemservice och stationsvärdsverksamheten på
järnvägsstationen. Alla på företaget jobbar
utifrån sin egen förmåga.

– På grund av olika begränsningar orkar vi
inte arbeta lika mycket eller i samma tempo
som människor utan dessa begränsningar, säger
Susanne Näslund.
Luleå kommun vill bidra till ett hållbart samhälle där så många som möjligt är integrerade
i arbetslivet. Därför jobbar kommunen aktivt
med att utveckla samarbetet med sociala företag. Det gör man bland annat genom att reservera en del upphandlingar för sociala företag,
eller genom att ställa sociala krav i samband
med upphandlingar. Målet är att sociala krav
ska ställas i minst 15 upphandlingar varje år.
Birgitta Wirén på FourM menar att företag
och privatpersoner som köper deras tjänster
får ett mervärde.
– Samhällsekonomiskt är det en vinst att ge
personer som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden en möjlighet till meningsfull sysselsättning. Och för den enskilda individen är det
otroligt viktigt att ha ett arbete och känna sig
behövd, säger Birgitta.

Fakta FourM
• FourM står för mål,
mening, mervärde,
medbestämmande.
• Verksamheten startade
i oktober 2015.
• Elva anställda varav sex
personer jobbar heltid.
• Drivs som ett
arbetskooperativ.
Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att
genom arbete och delaktighet integrera människor i
samhälle och arbetsliv.
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Äldre får testa
ny teknik
i hemmet

GPS-larm och trygghetskameror har tidigare
testats inom äldreomsorgen. Nu ska ny teknik
och innovativa lösningar provas i hemmen.

Äldre personer, med behov av hälso- och sjukvård, ska få testa nya
sätt att få trygg och nära vård i sitt hem i ett samverkansprojekt
mellan kommunen, Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet,
brukarorganisationer och företag.
Text: Bo Henry Pettersson / Foto: Martin Johansson

Allt fler äldre bor kvar längre i sina hem.
Behovet av samordnad vård för mer komplicerade hälsotillstånd blir därför allt
vanligare i hemmet.
– Det är svårare att förutse miljö och
händelser i hemmet jämfört med på
ett äldreboende, därför måste nya lösningar provas i egna hem så att trygg
och säker vård kan garanteras även där,
säger Ellinor Larsson, verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvård i
Luleå kommun.

trygghetskameror och digital medicinsignering. Det arbetet visade på stora fördelar att snabbt kunna genomföra tester
och få erfarenheter av digitala lösningar,
vilket gjort att kommunen vill fortsätta i
den riktningen.
– Att genomföra tester inom hälso- och
sjukvård under verkliga förhållanden är
svårt, eftersom patienten inte får utsättas
för onödiga risker. Därför ska ytterligare
två testmiljöer utformas i detta projekt,
berättar Ellinor Larsson.

Luleå kommun har tidigare provat
digital teknik på två vård- och omsorgsavdelningar på Bergviken. Då testades

Den ena testmiljön är på Luleå tekniska
universitet, där ny teknik ska testas i
samarbete med olika företag och forskare.

Den andra är på Bergvikens vård- och
omsorgsboende, där arbetssätt och nya
idéer ska utvärderas i en mer kontrollerad
omgivning. Ett antal äldre patienter ska
även tillfrågas om de aktivt vill vara med
i testverksamheten.
Samverkansprojektet finansieras av
Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.
Projektet har startat i mitten av november
i år och kommer att pågå till och med
maj 2019. Syftet är att med stöd av digital
teknik och tekniska lösningar testa nya
arbetssätt för kunna ge en bättre vård för
äldre i hemmet, så att äldre ska känna sig
trygga i sina hem.
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Så investerar Luleå kommun
de kommande åren
Efter en lång debatt beslutade kommunfullmäktige den 20 november om budgeten
för de kommande tre åren. För åren 2019–2021 budgeteras nettoinvesteringar
på 2,7 miljarder kronor, bland annat för fortsatt utbyggt VA-nät samt för framtida
bostads- och arbetsplatsområden. Den kommunala skattesatsen
är oförändrad med 22,50 kr per 100 skattekronor.
Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren

Nyckeltal: Strategisk plan
och budget 2019–2021
Den kommande mandatperioden har Luleå kommun som mål att öka
jämlikhet, fördela makt och resurser mer jämställd, minska klimatpåverkan och stärka sin ekonomi. För att nå målen satsar kommunen bland
annat på följande:

440 000 kr/år

5 miljoner kr

200 000 kr/år

arbete med
jämställdhet

SM-vecka 2020

Landsbygdsutveckling

100 000 kr/år

974 000 kr

350 000 kr/år

Öppet wifi
i Luleå centrum

Forskarskola i
samarbete med LTU

Internationellt arbete

Nyupplåningsbehovet under planperioden budgeteras till 1,4 miljarder
kronor. Den höga investeringstakten i samband med ökade kostnader
för barn och äldre gör att kommunen står inför ekonomiska utmaningar.
Redan står nu klart att strategisk plan och budget revideras till våren, efter
att en konsultrapport om Luleås ekonomi och digitalisering presenteras.
Läs mer på följande uppslag.

(i mkr)

2019

2020

2021

Nettoinvesteringar

805

996

916

Nyupplåningsbehov

600

500

300

Årets resultat

93

97

148

Större investeringsprojekt
VA-nät Östra länken

375 mkr

Råneå vattenförsörjning

60 mkr

Ny brandstation
(plus driftkostnader 13 mkr 2020, 2021)

270 mkr

Nytt badhus Hertsön

140 mkr

Ny ÅVC/ÅVM

65 mkr

Flytt Logementet

55 mkr

Kundtjänst i stadshuset
(plus drift 6 mkr 2019–2021)

25 mkr

Exploatering bostadsområde
Kronandalen etapp B

77 mkr

Exploatering arbetsplatsområde Porsödalen/Risslan

68 mkr

Nytt äldreboende Kronan
(kommunen hyr från Hemsö)

11 mkr
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Därför måste
Luleå kommun effektivisera
Det saknas mer än 60 miljarder kronor hos Sveriges
kommuner fram till 2022 om kommunerna ska kunna
fortsätta bedriva samma verksamhet som idag.
Text: Susanne Lundblom / Grafik: Joakim Höggren

Motsvarande utmaning gäller även för
Luleå kommun som antingen behöver
sänka sina kostnader med 430 miljoner
kronor eller höja kommunalskatten med
drygt två kronor.
Bakom beräkningarna av den nationella
utmaningen står Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Bakgrunden är att befolkningen i grupperna barn, ungdomar
och äldre växer snabbare än befolkningen
i arbetsför ålder. Det betyder att behovet
av välfärdstjänster ökar mer än skatteintäkterna. Allt färre ska försörja allt fler.

Luleå har dessutom en stark tillväxt,
vilket innebär att kommunen har höga
investeringsnivåer som måste finansieras. Det handlar om nya skolor och
vägar, vatten och avlopp till nya bostäder och andra satsningar.
– För att hantera utmaningarna
kan kommunen öka intäkterna genom
skatter och avgifter eller minska kostnaderna genom effektiviseringar och
omprioriteringar. Enligt vår politiska ledning är det inte aktuellt att höja skatten.
Politikerna har istället valt att sätta ett

effektiviseringsmål på hela kommunens
verksamhet, i dagsläget en procent per
år, vilket motsvarar 47 miljoner kronor
under 2019, säger Luleå kommuns
ekonomichef Jan Öström.
Det betyder att alla förvaltningar ser
över hur de kan minska kostnaderna
samtidigt som man ska behålla en god
kvalitet i sin verksamhet.
– Det är också viktigt att arbeta för
en befolkningstillväxt. Varje ny Luleåbo
ger ökade statsbidrag på omkring 50 000
kronor, säger Jan Öström.

ca 4 700 000 000 kr
Vad innebär 1 % effektivisering?

+ 11%
0 år

1–19 år

4,7 miljarder kr.

ca 47 000 000 kr

Kostnaderna ska
minska med ca
47 miljoner kr.

+42%

Allt färre ska försörja allt fler
+17%

Kommunens totala
driftsbudget 2019

Arbetsför ålder

Behovet av omsorg för
barn och äldre ökar mer
än skatteintäkterna.

+7%

+6%

20–64 år

65–79 år

Grafen visar hur mycket välfärdsbehoven kommer att öka
i Sverige fram till 2027 i olika
åldersgrupper. Källa: SKL

80+ år
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Varifrån kommer kommunens pengar?
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Till vilka verksamheter går pengarna?

Skatter 74 %

Skola och förskola 40 %

Statsbidrag 8 %

Vård, omsorg och stöd 37 %

Avgifter 18 %

Kultur och fritid 7 %
Stadsbyggnad 5 %
Övrigt 11 % (t ex kollektivtrafik,
arbetsmarknad, räddningstjänst, miljö).

Effektivare med
digitala lösningar
Ett sätt att effektivisera Luleå kommuns
arbete är genom fler digitala lösningar.
En extern arbetsgrupp har sett över
kommunens ekonomi och digitalisering.
Uppdraget har varit att peka på utmaningar som måste hanteras men
också tänkbara vägar framåt. Den tredje
december överlämnade arbetsgruppen
sin rapport till politiken. Nu startar diskussionen kring hur man skapar en ekonomi i balans utan att medborgarna
upplever att det tummas på kvaliteten
i välfärdsverksamheten.
Kommundirektör Mikael Lekfalk,
varför beställde kommunen översynen?
– Enligt SKL:s analys saknar de
svenska kommunerna drygt 60 miljarder
kronor fram till 2022 om vi ska klara en
oförändrad välfärd. Det här påverkar
även Luleå. Samtliga förvaltningar arbetar ständigt med att se över sin verksamhet så att den fungerar så effektivt som
möjligt. Men ibland är det bra att få en
extern bild av hur det ser ut i kommunen
och vad vi bör göra för att hantera utmaningarna så tidigt och så effektivt som
möjligt. Vi behöver tänka annorlunda för
att komma framåt.

Hur ska rapportens resultat hanteras?
– Vi måste sätta oss in i rapporten och
se hur vi kan omhänderta de synpunkter
och eventuella förslag som tas upp. Var
vi ska fokusera för att göra mest nytta.

Hur ser digitaliseringsarbetet ut inom
kommunen idag?
– Redan 2013 tog Luleå initiativ till att
bilda en gemensam e-nämnd för länets
kommuner för att underlätta samarbete
kring digitaliseringen. Idag har Luleå
kommun ungefär 150 e-tjänster och fler
kommer till hela tiden. Alla verksamheter
arbetar med ny teknik och digitalisering.
Bland annat har skolan kommit en bra bit
på vägen. Men vi behöver öka takten och
titta på fler områden som vi kan utveckla
med hjälp av den digitala tekniken.

Rapporten presenterades den
3 december, efter Vårt Luleås
pressläggning. Du hittar en sammanfattning och hela rapporten på
www.vartlulea.se

Kan det bli ytterligare effektiviseringar?
– Vi har idag ett effektiviseringsmål
på en procent på alla verksamheter. Till
våren lägger vi fram en reviderad budget.
För att möta de nationella utmaningarna
och vara rustade inför framtiden behöver
kommunen sänka sina kostnader med
ytterligare 430 miljoner kronor under
2019–2021. Jag har fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna ta fram
förslag på åtgärder.
Tidigare har det sagts att Luleå kommun
har en stark ekonomi. Stämmer inte det?
– 2017 hade Luleå Sveriges femte bästa
ekonomi av 290 kommuner. Men när vi
ser att stora utmaningar väntar hela
kommunsverige de närmsta åren måste
vi agera. Allt annat vore ansvarslöst.

Vi behöver tänka
annorlunda för
att komma framåt
Mikael Lekfalk, kommundirektör
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Vitt ljus
Kerstin Wixe, Polaris 2018

Vårt Luleå – nu
även på webben
Tidningen Vårt Luleå har nyss fått en ny design, struktur och papper.
Sex gånger per år får du kommunens hushållstidning levererat i din
brevlåda. Visste du att Vårt Luleå nu även finns på webben?

En mycket speciell roman om kvinnlig vänskap
och om utomkroppsliga upplevelser. Stine får brev
från en advokatfirma innehållandes ännu ett brev
– från sin vän Kaja. I brevet får Stine i uppdrag
att återvända till sin gamla hemstad. Kaja vill att
Stine ska läsa hennes röda anteckningsböcker,
fundera ordentligt på det hon läser, och efter det
sälja huset. Det Kaja skrivit får även vi läsare ta
del av – otroliga omvälvande och tankeväckande
upplevelser. Den här romanen skulle jag vilja diskutera i grupp.

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.

Dagens ris
Lars Teglund, Teg Publishing 2018
Hoppsan! Här får sig många personer en känga;
Liza Marklund, chauffören av en grå Saab, egoistiska medborgare, en familj på Porsön, föräldrar
på Smultronstigen, en yngre kvinna på en stor
mataffär i Luleå, personal på en resebyrå (som
förväntades ha tystnadsplikt!) m fl. Det är alltså
Dagens ris från Norrbottens Kuriren som Lars
Teglund samlat ihop under fem år. Helt underbart!
Jag är så imponerad över vad vi människor reagerar på och dessutom skickar in till lokaltidningen.

Agneta Krohn Strömshed, Luleå folkbibliotek
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KALENDARIUM

Fler tips på www.visitlulea.se
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GODA RÅD

Guidad lunchvisning
Under lunchtid bjuder Kulturens
hus på guidade konstvisningar
av de aktuella utställningarna.
Visningarna tar ca 30 min. Fri entré.
Plats: Kulturens hus, Konsthallen,
Tid: kl 12.30–14.00
19
dec

Babysim
Den 10 december öppnar
webbanmälan för vårens babysim på Pontusbadet. Platserna
brukar snabbt bli fullbokade så anmäl dig
i tid på www.lulea.se/babysim
Plats: Pontusbadet
10
dec

Hantera fett rätt
Lagom innan jul vill vi
uppmärksamma det växande
problem med stopp i avloppsrör på grund av för mycket
fett i avloppen. Men det
finns mycket enklare
och effektiva lösningar.

Luciakonsert
Norrbottens Lucia tillsammans
med Arctic Voices, Stadsöskolans kör och Blåsningen
från Kulturskolan bjuder på Luciakonsert.
Inträde: 90 kr
Plats: Kulturens hus, Stora salen
Tid: kl 18.00–20.15
13
dec

Upplev Luleås världsarv
Till och med 20 december kan
du gå på en timmes guidad visning av Gammelstads kyrkstad.
Besök i Nederluleå kyrka och en kyrkstuga.
Pris: 80 kr/pers
Plats: Gammelstads kyrkstad
–20
dec

Många gånger gör vi fel utan att
veta om det. Vi häller ned vätska
från inläggningar, dressing och
såser i vasken och tänker inte på
att de innehåller fett.
Även om du spolar med varmt
vatten efter att du hällt ut fettet i
avloppsvasken är risken stor att
fettet stelnar, stannar kvar och
bildar en propp.
Enklaste sättet att slippa krångliga
stopp är att du tar hand om fettet
så att det inte hälls eller spolas ner
i röret. Endera torkar du ur stekpannor med papper eller så använder du miljötratten och samlar fett
och feta inläggningar i flaskor.

Fredagsmys
Sagoläsning och skojigt
skapande för barn 3–6 år och
medföljande vuxen. Det börjar
på biblioteket med en saga och fortsätter
med skapande verksamhet i konsthallen.
Fri entré men begränsat antal platser.
Plats: Luleå stadsbibliotek, Reginerummet och Konsthallens ateljé.
Tid: 14.00–15.30
14
dec

Nyårskonsert med
Gammelstads manskör
Gammelstads manskör bjuder
på en magisk afton där de tillsammans med stjärntenoren
Ulric Björklund framför sånger ur den
svenska sångskatten.
Inträde: 230 kr
Plats: Kulturens hus, Stora salen,
Tid: kl 18.00–21.00
30
dec

Miljötratten är enkel att använda,
den skruvas på en vanlig petflaska. Häll i fettet och sorterar
som brännbart.
Är du intresserad av att få en
egen miljötratt?
Ring kommunens VA-avdelning
på 0920 45 30 00.

HISTORIEN
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Kommunhuset i Råneå, längst till vänster, sågs som
lättillgänglig av Råneåborna. Man befarade att avståndet till
Stadshuset i Luleå skulle försvåra kontakten med kommunens
tjänstepersoner efter en sammanslagning.

Luleå storkommun bildades i januari 1969 genom sammanslagning med Nederluleå
och Råneå kommun. Vid den här tiden var Storgatan i Luleå öppen för biltrafik.
Bilden till höger: En hel del förtroendevalda och tjänstepersoner blev över i den nya
organisationen. Det är okänt ifall de som besiktade bygget av Stadsöskolan i
Gammelstad 1960 var bland dem.

När tre blev en
Det närmar sig 50-årsjubileum för kommunsammanslagningen
mellan Råneå, Nederluleå och Luleå. Det krävdes många års
förarbete innan Luleå storkommun kunde bildas 1 januari 1969.

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

Text: Karin Kemi / Foto: Gustaf Holmström , Rune Lundström/Luleå Stadsarkiv / Föreningen Raan.se

Bakom förslaget om sammanslagning låg
den storkommunsreform från 1952 som
skulle minska landets 2 498 kommuner
till 1 037. Den visade sig inte tillräcklig
och tio år senare genomfördes ännu en
reform vilken resulterade i en minskning
till 282 kommuner. Det var i hög grad
grundskolans behov av högstadier som
styrde indelningen. De flesta kommunblock bestod av en stad eller större tätort
med kringliggande landskommuner och
minst 7 000–8 000 invånare.
Debatten om kommunsammanslagningen i Luleå pågick under större delen
av 1960-talet. Luleå kunde inte expandera på grund av grannkommunen
Nederluleås (Gammelstads) gränser. Det
innebar att Nederluleå skulle bli tvungna
att ta ansvar för Luleås expansion och
bygga de bostadsområden, skolor och
fritidsanläggningar som behövdes. Detta

skulle dock bli allt för betungande för den
relativt lilla kommunen. Nederluleå hade
marken och expansionsmöjligheterna och
i Luleå fanns jobben. De båda kommunerna kompletterade varandra.
Även Råneå föreslogs ingå i storkommunen. Efter att den norra delen
(Gunnarsbyn) sammanslogs med Bodens
kommun 1967 minskade Råneås befolkning. Det innebar ökade svårigheter att
klara framtida kommunala utmaningar
på egen hand.
En omfattande lokal utredning gjordes
1967 där man försökte se en eventuell
sammanslagning ur alla perspektiv.
Råneå och Nederluleå med mindre byar
såg faror i att uppgå i en storkommun.
Resursfördelning mellan stad och landsbygd, arbetstillfällen och infrastruktur
var några av frågorna som diskuterades.

För att tillgodose byarnas speciella behov
och krav föreslog utredningen ett glesbygdsprogram. Några av de områden
som skulle prioriteras var social service,
samordnad väghållning, vattenförsörjning och avlopp i byarna.
De organisatoriska delarna i en sammanslagning krävde noggrann planering. De
tre kommunernas fullmäktige, styrelser
och nämnder skulle upplösas och nya val
genomföras. I vissa verksamheter även
omfördelning av personella resurser.
Efter många debatter och viss stridighet var de tre parterna överens om en
sammanslagning. Startskott för den nya
epoken som storkommun blev ett stort
fyrverkeri på nyårsafton 1968 i Luleå och
andra festligheter samtidigt i Råneå och
Gammelstad. Resten är historia.

