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En älg är en älg, är en älg, är en älg. Populär som fotomotiv av (helst tyska) turister. Förbannad för betesskadorna den kan
orsaka. Och inte minst eftertraktad för sitt goda obelastade kött, fritt från mediciner. Älgjakten har precis dragit i gång i veckan.
Varje år fälls 12 000 älgar i Norrbotten, ungefär 500 i Luleå. Den här ungtjuren stod vid skogskanten mellan Nickbyn och
Altersund en dimmig kväll i augusti. Om den fortfarande är vid liv är okänt. Foto: Thomas Öberg
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medarbetare

”Programmering
handlar idag om
makt och är
därför en viktig
demokratifråga”

Agneta Hedenström, rektor som brinner för programmering
Agneta Hedenström är rektor för skolorna
i Antnäs och Måttsund, tillika eldsjäl som
brinner för IT i skolan. Hon lyfter fram programmering som ett viktigt pedagogiskt
verktyg i skolan för att det har blivit en
fundamental del i ett mer digitaliserat
samhälle.
– Programmering handlar idag om makt
och är därför en viktig demokratifråga.
Långt tillbaka handlade det om att den lilla
majoritet som kunde läsa och skriva hade
makten. Idag är det de som programmerar
som har makten i samhället, säger Agneta
Hedenström och fortsätter:
– De som programmerar styr vårt nyhetsflöde, vad vi får upp på Facebook, Instagram
och Twitter och de styr även vilken reklam
vi nås av. Både Google och Facebook, ja,
alla de stora aktörerna vet precis vad vi
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gör och vilka vi är som människor. Därför
är det jätteviktigt att alla som ska leva i ett
än mer digitaliserat samhälle också vet vad
och vem som ligger bakom det här och kan
vara med och påverka sin livssituation.
Fler kvinnor i programmering
I dag är det i huvudsak vita, välutbildade
mäns perspektiv som speglar vår världsbild.
Agneta Hedenström anser att det är viktigt
att få in ett kvinnligt perspektiv i det som styr
världen. Det behövs fler tjejer med kunskap
och kompetens om programmering.
Hon ser gärna programmering som ett
pedagogiskt verktyg i alla ämnen i skolan.
I exempelvis ämnet svenska kan en elev
skriva en berättelse och med hjälp av olika
datorprogram programmera den till rörliga
bilder där slutresultatet blir en film. Inom

SO-ämnet kan eleverna med hjälp av programmering visualisera vår omvärld.
Kodning i läroplanen
Eleverna i Antnässkolan arbetar med
programmering redan från förskoleklass till
årskurs 6, med en progression, det vill
säga att svårighetsgraden ökar med elevernas ålder.
– Även lärarna tycker det är spännande
med programmering. Och ibland kan eleverna mer än oss, det tycker vi bara är bra.
Vi arbetar prestigelöst och vågar att kliva ut
i det okända, säger Agneta Hedenström.
Att kodning och programmering är viktigt
märks inte minst då det blir ett nytt ämne i
den nationella läroplanen från och med
i höst.
Inger Hällström
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Tyck till om Luleå kommun!

Glada nya studenter

1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor har
nyss fått en enkät från Statistiska Centralbyrån där de får svara på frågor om hur det
är att bo och leva i Luleå. Om du är en av
dem, ta chansen och tyck till så att vi kan
göra en bra kommun ännu bättre för alla som
bor här. Resultaten presenteras i januari 2018

2 000 unga människor från hela världen
påbörjar sina studier vid Luleå tekniska
universitet. Luleå kommun bjuder inte
bara studenterna på ett LLT-busskort i fyra
månader om de folkbokför sig i Luleå, utan
också på en middag den 18 september i
Kulturen hus. Foto: Susanne Lindholm

Luleåhistoria inspirerar

Sigrid Sandströms konst
En av Sveriges mest framstående konstnärer,
Sigrid Sandström, ställer just nu ut i Luleås
konsthall med ett mer abstrakt och undersökande måleri än hennes tidigare storskaliga
landskap. Hon har dessutom med sig ett
antal verk som är speciellt gjorda för Luleå.
Samtidigt ställer även Anton Elfving ut.
Han jobbar intuitivt och provar sig fram.
Sigrid ställer ut 2 september till 4 november.
Anton ställer ut 2 september till 1 oktober.

I våras skänkte Stadsarkivet ca 1 000 böcker
med Luleås historia till bl a vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter i Luleå.
I böckerna finns många gamla foton som
väcker gamla minnen hos de äldre.
– Vi pratar mycket om bilderna med brukarna. Ibland läser vi högt och talar om deras
minnen av olika platser här i närheten. Det
har varit uppskattat, säger Ann-Christin
Andersén på vård- och omsorgsboende
Örnen. Stadsarkivet säljer de historiska
böckerna, måndag-fredag klockan 9-16.

Sportoteket blir Fritidsbanken
Det är populärt att låna sport och fritidsutrustning hos Sportoteket. Allt från skridskor,
hockeyklubbor, skidor, fotbollsskor, tennis-racket och ridhjälmar. Den 10 september firas
Idrottens dag i Södra hamn. Då byter Sportoteket namn och blir Fritidsbanken, även fortsättningsvis helt gratis att låna utrustning via alla utlåningsställen.
– Vi blir en del av ett större nationellt nätverk med Fritidsbankens medlemmar och
riksidrottsförbundet. Nu kan vi fortsätta att utveckla verksamheten ihop och dra nytta
av varandras erfarenheter, säger Helén Wiklund Wårell, fritidschef Luleå kommun.

spaning

Mycket nytt under solen
Visst känns sommaren lite förlorad? Långkalsongerna fick vara på långt efter midsommar, uteserveringarna hade behövt
servera glögg och gotländska Hoburg vann
Solligan i år. Suck.
Man får roa sig med annat. Studera lite
statistik? Luleå kommuns befolkningsutveckling, så spännande! Visst har man ju
hört att Kronan och Hällbacken växer, det
är ingenting nytt under solen. Men det är
faktiskt lilla Orrbyn som leder kommunens
tillväxtliga. Byn i den norra kommundelen
har under 2016 växt med hela 47 procent.
Från 151 invånare till 222. Även om majoriteten bor i stan så är det långt ifrån alla.
Alla vill inte bo i stan.
Varför skulle man trängas med grannarna

om man kan ha dem på behörigt avstånd?
Ja, ni förstår att jag raljerar. Mycket plats,
frisk luft, fina vyer, det fattar ju alla poängen
med, annars hade väl inte varannan stadsbo haft en stuga på landet.
Byarna ligger vackert belägna i skogen, vid
havet, i älvdalarna, med rimligt pendlingsavstånd och huspriser under miljonen eller
strax däröver. Än så länge.
Gemenskapen och engagemanget som
finns i byarna skulle även stan mår bra av.
Föreningar som fixar arrangemang som
höslaget i Avan, sensommarfestivalen i
Klöverträsk eller surströmmingsfesten i
Kallax. Och det är visst inga problem att
få statsministern eller utrikesminister att
komma till Kallax.

När jag skriver detta så är det fortfarande
kallt och ruskigt och inte ens sensommaren
lockar med ett löfte om en solig och varm
höst. Luleå har precis passerat 77 000 invånare, kommunen växer.
Om man kollar befolkningsutvecklingen
mellan 2010 och 2016 så
växer Kronan mest med
166 procent, men lilla
Orrbyn har fortfarande
en tillväxt på 31 procent.
Så även byarna växer,
inte bara stan. Det mina
vänner, är nytt
under solen.
Katja Güth Laitila
redaktör Vårt Luleå
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Mer tid
för möten
Hemtjänsten i Luleå har länge brottats med vikariebrist
och pressade scheman. Sedan ett år tillbaka har förutsättningarna
för personalen och brukarna dock förändrats – till det bättre.
Vi följde med Sandra och Emmeli en dag på Östermalms hemtjänst.
– Oj nu speedar du på Tage, vi hänger ju
inte med.
Tage Englund, 76 år, har precis fått hjälp
upp ur rullstolen och till den rullator han
gåtränar med. Han tar några försiktiga
första steg och ler. Det är en helt vanlig
tisdag i juni och undersköterskorna
Sandra Johansson och Emmeli Berglund
vid Östermalms hemtjänst gör sitt första
besök för dagen hemma hos Tage som
bland annat behöver träning efter en
knäoperation.
– Jag får sju besök per dag och de sköter
sig så bra. Fina att ha att göra med. Och
en trygghet. Ni vet, jag var så dum som
skulle försöka gå på toaletten själv med
det här knät i början, så jag ramlade.
Emmeli lägger en hand på Tages rygg
och konstaterar vänligt men bestämt:

Kl 7.00 Sandra Johansson (t v), 34,
och Emmeli Berglund, 28, börjar
dagen med att gå igenom scheman
och tider.
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– Nä, inte är du dum Tage. Det är sånt
som händer.
Bättre planering
Östermalms hemtjänst är en av totalt 19
hemtjänstgrupper i Luleå kommun.
Basen är en liten lokal längst nere i
Sundsgården och här jobbar ett
tjugotal undersköterskor och vårdbiträden fördelade på 70-80 så
kallade brukare.
Arbetstiderna sträcker sig från 07
till 21.30, efter det tar en extern nattpatrull över. På en arbetsdag görs
225-250 besök och vad som ska utföras under de olika tillfällena beror
helt på den genomförandeplan som
fastställts för varje brukare.
Planen baseras på beslut av en bistånds

Upp till 250 besök varje dag
kräver god organisation.

handläggare. Utifrån de tre insatserna service, person
lig omsorg och stöd i
hemmet kan det röra sig
om allt från att titta till och hålla en person
sällskap, till att hjälpa till med i stort sett

Kl 10.00 På besök hos Tage Englund jobbar
Sandra och Emmeli i par då gåträning står
på schemat.

Kl 11.00 Emmy Vallström får hjälp
med disken av Sandra samtidigt
som de får sig en pratstund.

Text: Mariana Vnuk
Foto: Susanne Lindholm
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allt – väckning, hygien, rehabilitering
och städning. Planeringen för hur
mycket tid varje moment får ta, skötte
fram till för ett år sedan en biståndshandläggare genom ett biståndsbeslut.
Något som idag ligger på hemtjänstpersonalen själva i samråd med brukaren och med enhetschef.
Ständig brist på vikarier
Sandra och Emmeli är tillbaka i lokalen
på Sundsgården. Som planerare är det de
som schemalägger alla besök. Den stora
utmaningen är att få timmarna att räcka
och att hitta vikarier när det behövs.
– Det här brottas vi ständigt med, vikariebristen. Det leder till att de som jobbar
får ta fler besök per dag. Och i värsta fall
får vi flytta fram de minst akuta uppgifterna, som städning. Det är ett ständigt
stressmoment, säger Sandra och fortsätter:
– Men att vi själva nu får disponera vår

tid hos brukarna är en förbättring – både för oss och
brukarna. Vi kan delvis styra
efter de behov som finns och
skulle det finnas ett utökat
behov har vi möjlighet att ge
den tiden utan att behöva gå genom
en handläggare, förutsatt att brukaren
har insatserna beviljade sedan tidigare.
Personliga möten
Nästa besök är bara ett stenkast bort.
Ute på gården sitter Greta Bengtsson,
99 år, i solen.
– Jasså här sitter du och har det bra,
säger Emmeli.
Greta skiner upp och konstaterar att hon
först suttit där helt ensam och nu hejat på
både en och två som tittat förbi. Emmeli
tar Gretas hand och de småpratar, egentligen som vilka vänner som helst.
– Jag skulle inte klara en dag utan de

Kl 13.00 Emmeli som ska gå på föräldraledighet tar
sig tid att säga hej då till Greta Bengtsson, 99 år.

Kl 14.00 På väg tillbaka till kontoret
stöter Sandra på Maj Hellgren.
Kramar och gamla minnen utbytes.

här tjejerna
och killarna. De är
som mina bästa vänner, säger Greta.
Efter 14 år inom hemtjänsten, och tio på
just Östermalm, fastslår Sandra att det är
just det här som är behållningen – mötet
med alla människor.
– Man ger mycket, men får också
mycket tillbaka.

Kl 15.00 Ett vanligt utflyktsmål på dagarna är
en promenad till ankdammen på Östermalm.
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Så kvalitetssäkrar
vi äldreomsorgen
Det ska vara tryggt att åldras i Luleå. Även om de flesta äldre Luleåbor är
nöjda med äldreomsorgen så finns det utrymme för förbättring. Jämfört
med andra kommuner är andelen nöjda brukare något under riksgenomsnittet, både inom särskilt boende och hemtjänst.
Inom äldreomsorgen undersöker kommunen
regelbundet hur brukarna upplever kvaliteten i vård-och omsorgsboenden och inom
hemtjänsten. Enligt de senaste undersökningarna finns det vissa verksamheter där
brukarna är väldigt nöjda och andra som
har behov av förbättringar.
– Luleå har en bra äldreomsorg men det
finns alltid skäl till att utveckla vårt arbete
så att vi hela tiden kan erbjuda äldre i Luleå
en omsorg av god kvalitet, säger socialchef
Gabriella Sjöström.
Förbättringar inom hemtjänsten
Sveriges kommuner och landsting undersöker årligen hur nöjda kommuninvånarna
är med servicen inom bland annat skola
och äldreomsorg. Vid 2016 års undersökning Kommunens kvalitet i korthet svarade
83 procent att de är ganska/mycket nöjda
med sin hemtjänst (riksgenomsnittet är
91 procent).
Jämförs de 17 kategorierna inom hemtjänsten, t ex om man erbjuds städning,
matlagning eller ledsagarservice så står sig
Luleå ganska väl jämfört med servicen i
andra kommuner. Luleå ligger även bra
till vad gäller personalkontinuiteten. Endast
två kategorier sticker ut och visar på behov
till förbättringar, hur ofta man har möjlighet till dusch eller att följa med för att
handla dagliga varor.

nöjdheten kommer att öka, säger Gabriella
Sjöström.
Viktigt för anhöriga
Vid vård- och omsorgsboenden svarade
80 procent att de är ganska/mycket nöjda
med sitt boende (83 procent riksgenomsnitt).
Mycket bra betyg får exempelvis möjligheten att kunna tala sitt modersmål, att själv
välja nattvila eller när man kliver upp.
Sämre upplevs möjligheten att få välja fler
alternativa maträtter och möjligheten till
internet.
Inom vård- och omsorgsboenden kan, på
grund av hälsoskäl, inte alla brukare svara

Vill du veta vad som
händer inom vård- och
omsorgsboenden så kan
du följa aktiviteter via
Instagram@aldrelulea

själva, och då är det ofta anhöriga som fyller
i enkäter.
– Eftersom de anhöriga inte alltid har
möjlighet att vara delaktiga i vardagen så
är det viktigt att vi informerar om vad som
erbjuds. Genom en nära dialog med de
äldre och anhöriga kan vi bygga upp rätt
förväntningar, delaktighet och trygghet,
förklarar Gabriella Sjöström och avslutar:
– Vid nästa brukarundersökning vill jag
att resultaten visar på att våra förbättringsarbeten har gett effekt och att brukarna
upplever att kvaliteten inom äldreomsorgen har ökat.
Katja Güth Laitila

”Brukarna önskade större
delaktighet att själva påverka
insatser inom hemtjänsten.”
– Vi vet redan från tidigare undersökningar att brukarna önskade större delaktighet
att själva påverka insatser inom hemtjänsten.
Därför har vi infört ett nytt arbetssätt där
vi tillsammans med brukaren planerar hemtjänstens insatser utifrån behoven. Med det
mer flexiblare sättet hoppas vi att brukar-
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Gabriella Sjöström har lång erfarenhet inom vård och omsorg och arbetar sedan drygt
ett år tillbaka som kommunens socialchef. Här på Bergvikens vård- och omsorgsboende.
Foto: Susanne Lindholm
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Trygghetskameran som testades
på vård- och omsorgsboendet
under projektet. Foto: Jobbcenter
Södra, Luleå kommun

Omvårdnadspersonal som signerar medicinen digitalt i
surfplattan. Foto: Jobbcenter Södra, Luleå kommun

Digital teknik
ger säkrare vård
Nya tekniska lösningar som GPS-larm och digital medicinsignering
ska göra vården av äldre i Luleå kommun tryggare och säkrare.
– Tanken med den nya tekniken är att den ska bli en naturlig
del i kommunens vård och omsorg, säger Ellinor Larsson,
verksamhetsutvecklare.
Vid Bergvikens vård- och omsorgsboende
har personal och boende tillsammans testat
olika tekniklösningar. Det ingick i ett projekt
som finansierades med statliga medel.
Bland annat har man tittat på hur digital
medicinsignering och trygghetskameror
bidrar till en ökad trygghet för äldre.
– Vi har också tittat på hur tekniken påverkar sättet vi arbetar på och hur vi
snabbare kan implementera lösningarna i
verkligheten, säger Ellinor Larsson.
Test med kameror
I det fem månader långa projektet har trygghetskameror testats för tillsyn nattetid.
Kommunen har lånat ut en kamera som installerats hemma hos den äldre personen.
Personal vid vård- och omsorgsboendet
utförde den digitala tillsynen och besökte
personen om den behövde hjälp. Inget
videomaterial sparas och det är en hög

säkerhet i informationshanteringen. Trygghetskamerorna upplevdes som ett bra
komplement till övriga tillsyner och många
äldre sov lugnare. Personalen upplevde
att de kunde planera sitt nattarbete bättre,
hjälpa dem med störst behov i rätt tid och
minska antalet fellarm.
– Trygghetskamera på natten är ett bra
alternativ för den som är lättväckt och inte
vill bli störd nattetid men ändå vill känna
sig trygg och säker. Andra kommuner i
Sverige erbjuder detta med mycket goda
resultat, säger Ellinor Larsson.
Även trygghetslarm med GPS erbjuder
kommunen äldre med kognitiv svikt eller
demens som bor på ett vård- och omsorgsboende och som på egen hand vill och
klarar av att vistas utomhus. Larmet är en
säkerhet vid promenader och när larmet är
aktivt visas personens position på en karta
via en mobiltelefon. Går personen utanför

Trygghetslarm med GPS är ett exempel på
nya lösningar som Ellinor Larsson jobbar med
att utveckla vidare. Foto: Susanne Lindholm

den förinställda trygghetszonen eller ramlar
så går larmet.
– Vi vet att behov av GPS-larm även finns
för äldre som bor kvar hemma och vi ska
se över detta under hösten, säger Ellinor
Larsson.
Säker kontroll av läkemedel
En annan produkt som testats är digital
medicinsignering som ska säkra kontrollen
av läkemedel. När en person fått sin medicin
signerar omvårdnadspersonalen detta digitalt i ett datasystem vilket gör att sjuksköterskan ser direkt om medicinen getts i rätt tid.
Omvårdnadspersonalen har också möjlighet att skicka meddelande till sjuksköterskan när medicin är på väg att ta slut och
behöver fyllas på. Digital medicinsignering
och trygghetskamera kommer under hösten
att fortsätta testas.
– Det viktigaste med den här digitala tekniken är att den kommer till stor nytta för
våra äldre som är i behov av kommunens
vård och omsorg, avslutar Ellinor Larsson.
Fredrik Winneborn
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Det byggs i
kommunen

Lulebo ska i närheten av Råneälven bygga 12 hyresrätter och
19 lägenheter i trygghetsboende
för de som fyllt 70 år.
Detaljplan pågår.

I år beräknas 600 bostäder bli färdiga.
Totalt blir cirka 2 300 bostäder klara under
2017-2019 för cirka 4 200 personer.
Vårt Luleå har sammanställt ett urval av det
som redan byggts, bostäder som byggs och
som kommer att byggas i kommunen.

Råneå

Smedsbyn

383

Ängesbyn
Persön

Tio lägenheter i generationsboende, byggde
byalaget 2015-2016.

Bygglov för 7 villor 2017.

N. Sunderbyn

Rutvik

97

Avan

S. Sunderbyn
Bensbyn

Selet

Björsbyn

Gammelstad
Bälinge

Klöverträsk
Karlsvik

Ale
Bygglov för 18 villor
2015-2016.

Bergnäset
Alvik

94

Antnäs
Bygglov för 29 villor 2015-2017.
Detaljplan pågår för ytterligare
30 villatomter.

Måttsund
Ersnäs

E4
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Kallax

Luleå
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Antal byggda hus 2015
Alvik . . . . . . . . . . . . . . . 9
Antnäs . . . . . . . . . . . . . 6
Ersnäs . . . . . . . . . . . . . 2
Måttsund . . . . . . . . . . 14
Totalt . . . . . . . . . . . . . . 31

Byggs nu

Detaljplaner

• Bergnäsets trygghetsboende, 120 bostäder Under uppförande (Lulebo)

• Kallkällan 10, 100 bostäder
Laga kraft (Lulebo)

• Kuststad, 300 bostäder
Under uppförande (Innerstadsfjärden AB)

• Klintbacken, 94 bostäder
Laga kraft (Rikshem)

• Kvarteret Laxen, 30-35 bostäder
Under uppförande (HSB)

• Kv Gripen, 30 bostäder
Laga kraft (Brf Gripen)

• Kallkällan 4, 40 bostäder
Under uppförande (Lulebo)

• Malmudden, ca 150 bostäder
Laga kraft (Fastighetsföretaget Udden
i Luleå)
• Kronandalen, ca 2 000 bostäder
Laga kraft

Antal byggda hus 2016
Sundom

• Kvarteret Fågeln, 140-150 bostäder
Detaljplan pågår (HSB/NCC)

Alvik . . . . . . . . . . . . . . . 9
Antnäs . . . . . . . . . . . . . 11
Ersnäs . . . . . . . . . . . . . 2
Måttsund . . . . . . . . . . . 11
Kallax . . . . . . . . . . . . . 10
Totalt . . . . . . . . . . . . . . 43

• Porsögårdarna, 300 bostäder
Detaljplan pågår (Heimstaden)
• Kvarteret Gersen, 18 bostäder
Detaljplan pågår (Galären)
• Kvarteret Tjädern, ca 100 bostäder
Detaljplan pågår (Diös)
• Bergviken, trygghetsboende
80 bostäder
Detaljplan pågår (Galären)
• Kulturbyn Kronan, ca 300 bostäder
Detaljplan pågår (Rikshem)

Brändön
Bostadsområdet
Hällbacken, 289
bostäder, mest villor.

• Landsgatan, 40-45 bostäder
Detaljplan pågår (HOJ)
Kvarteret Tjädern, (Diös)
Bild: Tirsén & Aili Arkitekter

• Kvarteret Svanen, 60 bostäder
Planarbete pågår (MAF fastigheter)
• Munkebergs strand, ca 700 bostäder
Godkänt planprogram

120-130 bostäder i
nya området Dalbo.
Detaljplan pågår.

Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar vad och var man
får bygga samt hur mark och vatten ska
användas inom ett visst område. En
detaljplan är juridiskt bindande och ger
fastighetsägaren en byggrätt.

Hertsön
Kvarteret Gersen, (Galären)
Bild: Tirsén & Aili Arkitekter

Bygglov för 16 villor
2015-2017. Detaljplan
för nytt villaområde
med 29 tomter.

Kvarteret Fågeln, (HSB). Bild: Tirsén & Aili Arkitekter
©Lantmäteriet, Geodatasamverkan
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Att skapa en ny skola
Att som pedagog få vara med och starta upp en helt ny skola händer inte
så ofta. I augusti öppnade Luleås nyaste skola, Tallkronanskolan på Kronanområdet. Rektor Patricia Norberg och hennes medarbetare är överens:
– Det känns otroligt häftigt att bygga upp något nytt, samtidigt
som det är en utmaning.

Vi träffar Patricia tillsammans med fritidspedagogen Monica Nyberg, förskollärararen
Filippa Johansson och läraren Karin Omark
dagarna innan skolan ska öppnas. Det råder
full aktivitet med att fixa de sista detaljerna och
ställa i ordning elevernas så kallade hemvisten.
– Varje årskurs har sitt eget hemviste. Här
hänger barnen av sig sina kläder och här finns
flera rum för lärande i olika storlekar. Barnen
delas in i mindre grupper beroende på ämne
och aktivitet, förklarar Patricia.
– Barnen får sin trygghet i sitt hemviste. Det
blir en liten skola i den stora, samtidigt som
det finns fler vuxna med olika kompetenser
som ser barnen, fortsätter Monica.
Hela skolan arbetar tillsammans
Eleverna kommer inte bara att arbeta inom
sina hemvisten. Tanken är att hela skolan ska
arbeta ämnesintegrerat i olika projekt där alla
årskurser är med.
– Det var det som lockade mig att söka hit.
Som förskollärare i en sexåringsklass jobbar
man ofta bara med den egna verksamheten.
Här kommer alla årskurser att arbeta tillsammans, säger Filippa.
Möjligheten att få vara med och bygga upp
något nytt lockade många. När rektorn startade rekryteringen var intresset stort, 73 sökande
till de i dagsläget 14 pedagogtjänsterna.
– Ibland kan det vara svårt att förändra ett
arbetssätt som ”sitter i väggarna” på en skola.
Här finns inga traditioner, vi kan se över alla
delar och tillsammans forma hur vi vill ha det.
Även om vi måste påminna varandra ibland
att inte falla in i gamla hjulspår, säger Monica.
– Lokalerna och utemiljön är också byggda
för att anpassas till en ny typ av lärande och
ger massor av möjligheter, fyller Filippa i.

Karin, Filippa, Monica och
Patricia (fr v) i en av skolans
kommunikationsytor som
också kan användas till
lärande. Det finns flera
sådana miljöer istället för
långa korridorer och andra
outnyttjade ytor.

En process som tar tid
– Jag var med i projektgruppen som planerade
skolan, så det känns extra roligt att få vara
med och förverkliga alla idéer, säger Karin.
Men det gäller också att vara snäll mot sig själv
och förstå att vi inte kan göra allt på en gång.
Det här är en process som måste få ta sin tid.
– Det är en utmaning, men jag har ett toppengäng med drivna och entusiastiska pedagoger
och vi ser fram emot vår gemensamma resa,
avslutar Patricia.
Susanne Lundblom

Tallkronanskolan kommer på sikt att ha 500 elever från förskoleklass
till årskurs sex. Det första året har rektorn valt att bara ta in elever
upp till årskurs fyra för att barnen ska växa in i skolan. 118 elever
var inskrivna till skolstarten i augusti. Foto: Susanne Lindholm
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Personlig säkerhet för
förtroendevalda

Hat
och
hot

Politiska partier ansvarar ytterst
för sina förtroendevaldas säkerhet.
Luleå kommun har riktlinjer för personlig säkerhet, med säkerhetschefen
som rådgivande funktion.
Vid en eventuell hotbild mot förtroendevald eller anställd kopplas polis
eller säkerhetspolis in.

- en del av politikernas vardag?
Mer än hälften av Sveriges högsta kommunpolitiker har
utsatts för hot och trakasserier. Det visar en aktuell enkät
i tidningen Dagens Samhälle. Hur ser Luleås kommunalråd
på frågan – är hot, hat och trakasserier en del av den
politiska vardagen? Och var går egentligen gränsen
för det privata?
Luleå är en trygg och säker plats att bo på. Men våra kommunalråd bekräftar också bilden av ett tuffare samhällsklimat. En vardag
där hot och hat blivit ett vanligt inslag i det politiska arbetet.
Yvonne Stålnacke, Luleås kommunalråd sedan elva år tillbaka, ser
en stor förändring över tid:
– Hela mediebilden har förändrats, inte minst genom sociala medier.
Det har alltid funnits – och ska få finnas – uppfattningar om oss
politiker och de beslut vi fattar. Nu finns ett annat utrymme och en
snabbhet för att uttrycka sina åsikter och sitt hat. Det är en mycket
olycklig utveckling, säger hon.
Gränser i tyckandet
Synpunkter och åsikter, ros och ris. Som kommunalråd får man
räkna med ett visst intresse även för privatpersonen bakom politiken. För Yvonne Stålnacke finns det tydliga gränser.
– Jag har varit politiker länge och har lärt mig hantera det negativa. Jag läser inte allt som skrivs om mig. Det jag tycker är svårt är
när familjen drabbas. De kan inte värja sig på samma sätt och kan
ta illa vid sig. Det är inte ok.

Årets politiker 2016, Niklas Nordström, är ständigt medieaktuell. Inte minst i sociala medier. Med drygt 5 000 följare på
Facebook har han erfarenheter av både näthat – och hot.
– Det finns en grupp människor som lägger ned mycket tid
på att skriva elaka kommentarer och på att håna och förlöjliga
politiker. Och det eskalerar. Alla får givetvis tycka vad de vill
om oss och de beslut vi fattar. Vi gör politiska avvägningar och
det är en del av vårt arbete. Hot och hat är tyvärr en konsekvens av det, säger han.
Personlig integritet
Niklas Nordströms väljer att inte låta näthatet styra eller
begränsa det politiska arbetet. Och han tvekar inte att markera
när gränserna för vad som är ok överskrids:
– Jag skannar kommentarsfälten, blockerar och anmäler om
jag ser direkta angrepp mot mig som person. Det finns givetvis grader i det här. Om någon till exempel utger sig för att
vara ”mig” och skriver saker i mitt namn, då måste jag agera.
Men i det stora hela låter jag inte näthatet påverka mig.
Det positiva överväger
Öppna forum och sociala medier har givetvis många positiva
aspekter. Yvonne Stålnacke anser att fördelarna överväger:
– De goda krafterna är starkare och viktigare. Jag får ett stort
stöd i min politik genom sociala medier och det driver mig
framåt. Det är också det jag väljer att ta med mig när jag slutar
som politiker.
Malin Taavola
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Nya jobb
till Luleå
Bostadsbristen har länge varit ett hinder
för att befintliga företag ska kunna expandera och nya företag etablera sig i Luleå.
I och med att flaskhalsen med bostadsbyggandet nu börjar lätta så växlar
kommunen upp tempot för att skapa
fler jobb. Målet är 200 nya arbetstillfällen
till 2020.
– Ett medvetet och enträget arbete ligger
bakom varje etablering, det är Facebook det
bästa exemplet på. Även storstäderna Stockholm, Göteborg och Umeå växer för man att
jobbar för det, förklarar Maria Bergman som
är näringslivsstrateg i staben för kvalitet och
samhällsutveckling.
Attraktivt för kvinnor och män
I ett nyligen startat projekt jobbar Luleå
Näringsliv och Luleå kommun med att först
identifiera vilka företagsetableringar som
skulle gynna Luleå mest.
– IT är redan väldigt starkt här idag och det
är en bransch med många män. Vi strävar efter
arbetsplaster som är attraktiva för både kvinnor och män. Vi ser gärna att en myndighet
med kvalificerade handläggare eller företag
med administrativa tjänster skulle etablera sig
här, säger Maria Bergman.

”Vi strävar efter arbetsplatser som är attraktiva
både för kvinnor och män”
Möta makten
I ett senare skede ska Luleås unika fördelar
paketeras för att bearbeta målgruppen; beslutsfattare inom den offentliga och privata sektorn.
Hela projektet pågår i tre år och beräknas
kosta 5,5 miljoner kronor, varav över två miljoner kronor är avsatta för resor och seminarier
för att nå ut till beslutsfattarna.
– Vi kan inte förvänta oss att bli upptäckta
för det vi har. Det intensiva arbetet med
Facebook-etableringen har visat att vi måste
vara aktiva hela tiden för att få nyetableringar
till Luleå, avslutar näringslivsstrategen Maria
Bergman.
Katja Güth Laitila
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Det gör Luleå unikt:
• hög kompetens
• universitet
• goda förbindelser
• en attraktiv arbetsoch bostadsmarknad
• människor stannar lite 		
längre hos samma
arbetsgivare jämfört
med andra orter.
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En miljö
med flera
möjligheter
En stimulerande och utvecklande
miljö för företag inom IT- och teknikbranschen har hittills lockat drygt 100
företag till Luleå Science Park på
Porsön. Området ska kunna växa
ytterligare och ge plats för fler företag.
Luleå Näringsliv som driver Luleå Science
Park jobbar med att utveckla området med
bland annat fler kontorslokaler, lägenhetshotell, ett resecentrum med mässhall och torg.
Även restauranger och nya bostäder finns med
i planerna för nya Luleå Science Park.
– Det finns stor potential att utveckla Luleås
näringsliv i Luleå Science Park. Vi vill få hit
fler företag och på ett naturligt sätt knyta ihop
området med universitetet, berättar Tore
Johnsson affärsutvecklingschef på Luleå
Näringsliv.

” Det finns stor potential att
utveckla Luleås näringsliv i
Luleå Science Park”

Näringslivstrateg Maria Bergman, Luleå kommun och Luleå Näringslivs
affärsutvecklingschef Tore Johnsson jobbar hand i hand med att utveckla
Luleås arbetsmarknad. Foto: Luleåfotograferna

Närmare näringslivet
För att skapa samhörighet mellan universitet
och Science Park planeras en förlängning av
Regnbågsallén över Haparandavägen.
– Vi vill få studenterna närmare näringslivet
och göra det enklare för dem att skapa naturliga kontakter med företagen i området, säger
Tore Johnsson.
I Luleås Science Park finns idag bland annat
Facebooks enda europeiska datacenter och
hela Tullverkets IT-avdelning. Tillsammans
sysselsätter de drygt 100 företagen i området
omkring 1 400 personer. Arbetet med att utveckla Luleå Science Park kommer att pågå
under flera år och det bygger på samarbeten
med flera aktörer. Ingen detaljplan är ännu
framtagen för området och Luleå Näringsliv
arbetar parallellt med flera olika delar för att
realisera visionen.
Stina Östman
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Elbussarna blir ett positivt inslag
som gör gott för både människa och
miljö, säger projektledare Jenny
Widmark. I höst börjar kommunen
gräva för laddstationerna på Kronan
och Porsön. Foto: Susanne Lindholm

Elbussarna är:
• avgasfria
• tystare än dieselbussar
• drivs med el vilket ger låg
klimatpåverkan
• cirka 80 procent energieffektivare än dieselbussar
• utrustade med eluttag.

Europas nordligaste elbusslinje
Luleå ska bli en hållbarare stad. I slutet på nästa år börjar
elbussar att rulla på stadens gator. Linje 6 mellan Kronan och
Porsön är först ut och blir därmed Europas nordligaste elbusslinje.
Fem helt eldrivna bussar ska ersätta dagens dieselbussar och
redan nu pågår förberedelserna.
I höst börjar kommunen gräva för två laddstationer som ska ladda bussarna med el.
Det blir en på vardera ändhållplats på Kronan och Porsön. Dessutom kommer hållplatserna efter hela linje 6 att rustas upp och
göras fina. I maj nästa år placeras laddstolparna ut och då kommer även den första elbussen att testköras.
Elbussar är vanliga i storstäder runt om i
Europa och i Sverige har Göteborg kommit
längst. Luleå blir den nordligaste staden som
inför elbussar. En utmaning är klimatet, men
det är inget som oroar Jenny Widmark som
är projektledare på Luleå kommun.
–Visst kan klimatet med kyla och mycket
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snö vara en utmaning men det ska inte vara
några problem. Det har också varit ett krav
i upphandlingen, att bussarna ska klara det.
– Det här är ett jättespännande projekt.
Elbussar är ett positivt inslag som gör gott
både för människan och miljön, säger Jenny
Widmark.
Elbussarna är tysta och miljövänligare än
dieselbussar, se faktaruta. Sträckan som linje 6 trafikerar är ca 14 kilometer. Bussarna
laddas vid ändstationerna och en laddning
tar 2-6 minuter och räcker för ungefär 30
kilometers körning, beroende på väderförhållanden och hur många som åker.

Samarbetsprojekt
Införandet av elbussar är ett samarbete
mellan Luleå kommun, Luleå Energi och
Luleå lokaltrafik. LLT kommer att ansvara
för leasing av elbussar av det finska företaget Linkkers Oy, Luleå Energi för installation och drift av laddstationerna och Luleå
kommun för samordning och projektledning.
Elbussatsningen kostar drygt 31 miljoner
kronor. Detta avser leasing av fem elbussar
i ått år, service- och underhållsavtal för elbussarna samt inköp av två laddstationer.
Hälften av kostnaderna för laddstationerna
och upprustning av hållplatserna längs
linje 6 finansieras av staten via det så kallade
Stadsmiljöavtalet. I gengäld ska kommunen
bland annat genom ökad information och
kampanjer få fler att resa på ett mer hållbart
sätt genom att åka kollektivt, cykla eller gå.
Kommunens ambition är att kollektivtrafiken till 75 procent skall vara fossiloberoende år 2020.

Monika Aunes
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gruppledaren

Vilka är personerna som leder
partierna i Luleås kommunfullmäktige? Eftersom Sverigedemokraternas gruppledare Carita
Elfving inte har svarat på våra
frågor går stafettpinnen direkt till
Vänsterpartiets gruppledare Nina
Berggård. Vänsterpartiet har fyra
mandat i kommunfullmäktige.
Härmed avslutas vår presentation
av gruppledarna.

Varför blev du politiker?
Min bakgrund med spädbarnsår på barnhem i Asiens slum och en uppväxt bland
starka, normbrytande kvinnor i Tornedalen
gjorde mig tidigt medveten om både
orättvisor och könsmaktsordning i världen.
Med åren utvecklades min förmåga att ta
ställning och faktiskt också ”strid”. Kampen
för solidaritet och ett bra liv för alla pågår
konstant. Jag väljer varje dag att vara en
del av den.
När är politik roligt eller stimulerande?
I mötet med alla människor, skolelever,
väljare, vänner och bekanta. Och framför
allt i det mötet då någon kommer fram till
mig och berättar om sitt liv. För att sedan
bekräfta att hen fått det bättre med Vänsterpartiets inflytande i politiken.

”Jag får hoppas på
nästa val för att min talang
som kommunalråd ska
få prövas.”

mat eller besöker något evenemang. För
egen del ökar förstås Luleås dragningskraft
av att min man, mina barn och mitt barnbarn finns här.
De tre viktigaste frågorna för
Luleås framtid?
Jag vill arbeta för en stad där gemenskap
är ett ledord och klyftor och segregation
motverkas både av politiken och med kraft
ur civilsamhällets engagemang. För en
bostad åt alla, i livets alla skeden. Med
rimlig hyra och ett kontrakt, som tillåter att
bopålarna slås ner, ordentligt.
För en kommun attraktiv nog att vända
trenden med att unga kvinnor flyttar. Kvinnor ska känna att de vill stanna kvar, leva,
bo och bilda familj här i Luleå.
Hur skulle du beskriva dig själv?

Skapa förutsättningar att vara fritidspolitiker, vilket de flesta är. På kvällar och
helger. Jag tillhörde dem i 20 år innan jag
blev gruppledare. Jag förstår hur svårt det
är att få ihop livet.
Jag vill också ge Luleåborna större inflytande över sin vardag genom exempelvis
e-demokrati, kommunala rådslag och
rådgivande sammankomster.

Jag är en heltidsengagerad känslomänniska
som bjuder på mig själv. En person som
oftast springer på i 200 knyck på alla bollar
som kommer i min väg. En öppen person
som vill utvecklas och som jag är stolt över.
Jag har trots allt tagit mig ända från ett
barnhem i Bangladesh till Stadshuset i
Luleå. För många är det provokativt med
en kvinna av utländskt påbrå som tar
offentlig plats. För mig är det demokrati.

Vad är det bästa med Luleå?

Har du någon okänd talang?

Hur ska vi få fler att engagera sig politiskt?

Luleå är stort och har puls, men är ändå
tryggt och nära. Även mellan politiker och
medborgare. Jag träffar alltid någon som
vill prata politik då jag är på stan, handlar

Det skulle kanske kunna vara att leda en
kommun. Jag får hoppas på nästa val för
att min talang som kommunalråd ska
få prövas.
Monika Aunes

Nina Berggård är gruppledare
för Vänsterpartiet.
Foto: Susanne Lindholm
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tips från biblioteket

30 nyanser av frihet,
en novellsamling
Tidig som majsolen,
novell av Josefin Nordmark
Ordberoende förlag, 2017
Lenas dotter Malin föddes i maj, full av värme
och liv. Nu är det november många år senare,
och mörkret har lagt sig trots att det ännu är
tidigt på eftermiddagen. Lena väntar på att
Malin ska komma hem med bussen. De ska
äta laxmacka och dricka thé, precis som de
brukar när skolan är slut för dagen. Den här
gången vill dock Malin varken ha thé eller
laxmacka – hon har något att berätta…
En fin novell av en ung författare (författardebutant?) från Luleå som jag hoppas är
fröet till en roman, för jag skulle gärna vilja
veta mer om Lena och Malin och om vad
som händer sedan.

Song för Mirka – en historia
om Norrbotten Big Band
Mirka Siwek
Ordfirman, 2016
Visste du att länets musikaliska stolthet
Norrbotten Big Band ursprungligen var
Bodens militärorkester? Mirka Siwek var
NBB:s producent och orkesterchef under 23
år, fram till 2012. Hon berättar i boken om
den resan hon och bandet gjorde tillsammans under dessa år som inte alltid var
helt enkel. Vi får veta hur Norrbotten Big
Band inleder ett fruktbart samarbete med
Sveriges Radio under år 2000 och att detta
samarbete, enligt Mirka, har lett både till
orkesterns överlevnad och framgång. Jag
kan efter läsningen av boken bland annat
konstatera att NBB utmärker sig inte bara
genom en bredd och en uppfinningsrikedom rent musikaliskt. Utan det gäller även
lösningar för olika konsertlokaler – allt ifrån
jazzklubben Fasching i Stockholm till en
gympasal i Korpilombolo!
Agneta Krohn Strömshed
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Vi firar 77 000 Luleåbor
Luleå växer och nu är vi 77 000 Luleåbor. Det firar vi med
kalas i Stadsparken för hela familjen.
Lördag 23 september kl 13–14.30 bjuder vi på kalasfika och flera roliga aktiviteter som fiskdamm, såpbubblor, ansiktsmålning och ballongdjur.
Du kan titta in i en brandbil och träffa våra elitspelare i
basket och hockey. På scenen blir det sång,
musik, dans och trolleri.
– Det är jätteroligt att vi nu har passerat
77 000-strecket! Vi har tidigare bestämt att
vi ska fira varje jämnt tusental tillsammans med
Luleåborna. Fler kommuninvånare är viktigt både
för Luleås ekonomi och för att vi ska kunna fortsätta
vara en stark tillväxtmotor för hela länet, säger
kommunalråd Yvonne Stålnacke.
Välkommen att fira med oss!
Mer information på www.lulea.se/77000

BOK&
B I L D

Martin
Schibbye

Tomas
Gunnarsson

20–22 oktober i Kulturens hus
Årets tema för konst- och litteraturfesten Bok & Bild är Världen berättar och
medverkar gör bland annat dramatikern och författaren Martina Montelius,
journalisten Martin Schibbye, albumaktuella Mattias Alkberg, målaren Sigrid
Sandström och Genusfotografen Tomas Gunnarsson. Dessutom delar vi ut
Erik Lindegrenpriset. Välkommen att upptäcka världen med oss!

vår historia
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Gustafskyrkan år 1880.
Kyrkan byggdes på samma
plats som den första, men
förstördes i stadsbranden 1887.
Stadsarkivet, Luleå kommun

Så här avbildades Luleås första kyrka, invigd 1667, i Erik Dahlbergs bokverk Suecia antiqua et hodierna från 1600-talet. Bilden
återger varken kyrkan eller övrig bebyggelse på ett verkligt sätt.
Stadsarkivet, Luleå kommun

Luleå domkyrka ett år efter invigningen
1893. Oscar Fredriks kyrka, som den
egentligen heter, är den tredje kyrkan
på platsen. Stadsarkivet, Luleå kommun

Tre kyrkor och 9 000 begravda
Luleå domkyrka, Oscar Fredriks kyrka som den egentligen heter,
är den tredje kyrkan på platsen. Den första kyrkan stod klar 1667
och fram till 1920 har marken runt om använts som begravningsplats.
Omkring 9 000 personer är begravda där samt under hus och gator
i kvarteren intill.
Luleås första kyrka byggdes 1665-1667 efter
att man beslutat att flytta staden från Gammelstad till nuvarande plats. Det var en
enkel träbyggnad, bestruken med tjära på
utsidan och inuti utsmyckad med väggmålningar, förgylld predikstol och orgel. Bristen
på underhåll gjorde att kyrkan snabbt förföll och redan 1764 revs den.
Den andra: Gustafskyrkan
Tack vare beslut från kung Gustav III samlades pengar in i landet, bland annat genom
kollekt, och en ny kyrka kunde byggas. På
grund av stor oenighet om kyrkans utformning fördröjdes bygget och invigningen

skedde först 1790. Den fick namnet Gustafskyrkan efter dåvarande kung.
Klockorna från det gamla klocktornet återanvändes liksom fyra ljuskronor. Kyrkan
var liten och hade endast 642 bänkplatser
till de då cirka 900 invånarna.
Den stora stadsbranden 1887 förstörde
den inte ens 100 åriga kyrkan och en stor
del av stadens bebyggelse. Rivningsarbetet
av Gustafskyrkans utbrända stenmurar och
torn var komplicerat och tog nästan två år
att genomföra.
Den tredje: domkyrkan
Efter ett utdraget anbudsförfarande och

flera byggstopp stod nuvarande kyrka färdig 1893, vilandes på grundstenar från den
föregående kyrkan. Även denna kyrka fick
samtida regents namn, Oscar Fredrik.
Stadens återuppbyggnad efter branden
medförde bredare gator och en stor del av
den tidigare kyrkogården runt kyrkan hamnade under dessa gator och även under
nya fastigheter intill. Markytan runt kyrkan
reducerades till 0,85 hektar och efter 1876,
då en ny begravningsplats anlades, blev
endast ett fåtal gravsatta där fram till 1920.
Sista vilan
Vid kyrkan finns inte många gravvårdar
bevarade men fortfarande kan man bland
annat se minnesstenen vid ”Lilla Agnes
Graf”, som man tyvärr inte vet något om.
Man vet däremot att omkring 9 000 människor vilar under jord i stadens centrum.
Förhoppningsvis ostörda av dagens Luleåbor ovanför.
Karin Kemi
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Så tycker du
om Vårt Luleå

Läser du Vårt Luleå?
Alltid 86,2 %
Ibland 9,7 %
Aldrig 1,0 %
Ej svarat 3,1 %

290 läsare har besvarat vår enkät om tidningen Vårt
Luleå. Den yngsta som svarade är 16, den äldsta 93 och
de flesta sextioplussare.
Vårt Luleå har flest kvinnliga läsare (173 identifierade
sig som kvinnor, 100 som män och en som hen). Nästan
alla tycker att Vårt Luleå är lättläst och de flesta känner
sig väl informerade om kommunens verksamheter och
utveckling.
Särskilt intressant var alla synpunkter om vad som är
bra med Vårt Luleå, vad som inte är bra och vad ni läsare
vill att vi skriver mera om. Artikelserien ”Vår historia”
är väldigt populär, även porträtten om kommunens
medarbetare uppskattas. Återkommande önskemål är
att Vårt Luleå presenterar bygg- och utvecklingsplaner
och evenemangstips. Många läsare vill att vi skriver mer
om landsbygden, kultur och idrott och lyfta in barnperspektivet. Vi kommer ta upp och använda några av era
tips allt eftersom.

Tycker du att Vårt Luleå ger dig information
om kommunens verksamhet och utveckling?
Ja 65,2 %
Delvis 27,2 %
Nej 2,4 %
Ej svarat 5,2 %
Hur uppfattar du språket i texterna?
Lättläst 92,1 %
Svårbegripligt 0,3 %
Ingen uppfattning 2,8 %

Ett stort TACK för din medverkan i enkäten.

Ej svarat 4,8 %

Hela enkäten finns på webben:
www.lulea.se/vartlulea

Helhetsbetyg (1 är dåligt, 7 är utmärkt)
Betyg 1 – 1,0%
Betyg 2 – 1,0 %

Lite ris och ros
”Ni speglar bara positiva saker. Ta med
det problematiska också!”
”Den självgoda tonen. Inte trevlig.”
”Tidningen kommer för sällan.”
”Bra språk, klar layout, hög ambition.”
”Mångfald, integration, hoppfull ton,
bilderna. Fortsätt!”

Betyg 3 – 1,4 %

Medevärdet
för helhetsbetyget är 5,6

Betyg 4 – 11,7 %
Betyg 5 – 21,4 %
Betyg 6 – 32,4 %
Betyg 7 – 24,5 %
Ej svarat – 6,6 %

