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Inledning
Uppföljningen av programmen har sett olika ut år från år. Årets fokus har helt och hållet varit på
indikatorerna.
Nya uppgifter till indikatorerna har samlats in från olika verksamheter. Indikatorerna finns publikt
tillgängliga via kommunens hemsida. För varje indikator har trend bedömts med hjälp av aspekter på
talet. Kommentarerna till indikatorerna redovisar underlaget till bedömningen av trend.

Sammanfattande bedömning
Alla jämlika
Flera indikatorer visar positiv trend, trots det behövs fortsatt fokusering på förutsättningar för ökad
jämlikhet. Ett annat viktigt område är åtgärder som fokuserar på behörighet till gymnasieutbildning.
Möjligheterna att få inflytande och kunna påverka är ett område som behöver fokus.

Rum för möten
Flera indikatorer visar en otydlig/oförändrad trend. Unga har en mer negativ uppfattning om Luleås
utbud och möjligheter, vilket kan bero på ett naturligt ifrågasättande av samhället. Luleåbornas syn
på utbudet av fritidsmöjligheter har blivit mer negativ.

Kuststaden Luleå
Flertalet indikatorer visar en otydlig/oförändrad trend. Programmet är tudelat och det pågår arbete
med utvecklingsplaner både för centrum och skärgården. Utvecklingsplanerna kommer att ta upp
frågor som kommersiellt utbud, turism, service i skärgården, resor och trafik. Besöks- och
turismnäringen visar en positiv trend.

Plats för mer
Lika många av indikatorerna visar en otydlig/oförändrad trend som en positiv. Luleåbornas syn på
boende och bebyggelse samt dagligvarubutiker i stadsdelar och samlande byar är
förbättringsområden. Infrastrukturen för kommunalt vatten och avlopp begränsar fortfarande
möjligheterna att bygga på olika ställen. Bostäder har prioriterats men brister finns i utrymme för
arbetsplatsområden. Blandningen av upplåtelseformer är fortfarande ojämn i olika stadsdelar.
Målsättningarna om minskad klimatpåverkan är svåra att nå.

Ledande nordlig region
Flera indikatorer visar en otydlig/oförändrad trend. Den positiva utvecklingen beror till stor del på en
stark konjunktur som visar sig bland annat i företagande och andel i arbete. Fler elever väljer teknikoch naturvetenskapliga programmet.

Resor och transporter
Lika många av indikatorerna visar en otydlig/oförändrad trend som en positiv. Indikatorerna för
programmet är svåra att påverka på kort sikt och är beroende av andra aktörer och omvärlden.
Förändrade färdsätt och mer förnyelsebara bränslen är förbättringsområden.

Avgörande faktorer inför 2019
Prioritera insatser som bidrar till:
•
•
•
•
•
•
•
•

En högre andel når behörighet till och fullföljer gymnasiet
Ett fokus på ökad jämlikhet
En bättre bostadssituation
Fler områden för arbetsplatser
Minskade utsläpp växthusgaser
Att Luleåbornas uppfattning om möjligheterna till inflytande och synen på boende och
bebyggelse blir mer positiv
Landsbygdens utvecklingsmöjligheter
Att tydliggöra naturens och gröna områdens betydelse

Program A - Alla jämlika
Övergripande mål: Luleåborna är
jämställda, har jämlika förutsättningar för
hälsa och välfärd och är delaktiga i
samhällsutvecklingen.

Program Alla jämlika ska leda till att de
sociala förutsättningarna och hälsoläget
förbättras för alla och att skillnader i hälsa
minskar mellan olika grupper inom Luleå
och i jämförelse med länet och riket. Att
verka tillsammans är ledord för arbete
enligt programmet Alla jämlika. Det
omfattar kommunens nämnder och
styrelser. Men det innebär även ett arbete
med att bjuda in fler, exempelvis det civila
samhället (ideella föreningar mm), andra
myndigheter och det privata näringslivet.

Totalt finns tolv indikatorer för
programmet.
Nio av indikatorerna visar en positiv trend,
för en är trenden otydlig/oförändrad. Två
indikatorer har en negativ trend och det är
elever som kan söka till gymnasieskolan
(A.2) och lulebornas syn på möjligheter att
påverka (A.12).
Nedan redovisas indikatorerna.
Indikator 2050.A.1

Andelen i årskurs 9 som är alkoholfria

Bedömning av styrkor och svagheter:
Styrkor

Svagheter

Andel som röstar &
jämn könsfördeln

Upplevd hälsa

Datakälla: Lokal drogvaneundersökning

Ungas upplevelse
av möjl att påverka

Kommentar

Upplevelsen av
trygghet

Andel som avslutar
gymnasiet på 4 år

Andel behöriga till
gymnasiet

Skillnader mellan
stadsdelar

Ojämställt uttag av
föräldrapenning

Luleåbornas syn på
möjligheterna att
påverka
Bedömning av om programmets
övergripande mål kommer att nås om ca
20 år:
Programmets mål kan nås men endast med
ytterligare åtgärder.

Alkohol, tjejer
Alkohol, killar

De som uppger att de inte druckit alkohol.
Användningen av alkohol är på kort sikt
oförändrad men har på lång sikt en positiv
utveckling. Flickor i skolåldern dricker mer
än jämnåriga pojkar. Andelen som inte
röker och inte snusar har också en positiv
utveckling. Tjejerna röker i större
utsträckning jämfört med killarna, som
snusar mer. Andelen som aldrig provat
narkotika ligger på 95% för tjejer och 92%
för killar.

Indikator 2050.A.2

Andelen elever som är behöriga att söka till
gymnasieskolan

Indikatorn visar andelen elever som fått
gymnasieexamen inom 4 år från startåret
(genomströmning) oavsett huvudman.
Kommentar

Totalt
Datakälla: Skolverket
Indikatorn visar andelen som är behöriga
att söka till gymnasieskolan från samtliga
högstadieskolor oavsett huvudman.
Uppgifter för 2016 i diagrammet är för
läsåret 2016/2017.

Genomströmningen på högskoleförberedande program är generellt högre än på
yrkesprogrammen. I jämförelse med riket så
har Luleås skolor en något bättre
genomströmning.
Indikator 2050.A.4

Trygghetsindex

Kommentar

Behövrigheten har ökat jämfört med
föregående läspr men ligger fortfarande
läger än 2014 och tidigare. I jämförelse med
riket (82,5 %) så har Luleå en högre andel.
Pojkars behörighet är lägre än flickornas
men har ökat på flera skolenheter medans
flickorna har minskat. Elevunderlaget har
förändrats jämfört med förra året då fler av
eleverna var nyanlända.
Indikator 2050.A.3

Andelen elever som slutfört gymnasieskolan
inom 4 år

Totalt
Datakälla: Skolverket (Siris)

Totalt
Datakälla: Trygghetsundersökning
Indikatorn är ett index, dvs en
sammanräkning av flera frågor. Ju lägre
index desto bättre.
Kommentar

Luleå har en positiv utveckling och 2016 har
vi ett av de bästa värdena som uppmätts i
landet. Samtliga stadsdelar har en positiv
utveckling förutom Bergnäset. Män svarar i
större utsträckning än kvinnor att de är
trygga. Åldersgruppen 20-49 år upplever sig
mer otrygga än andra. De som bor i
hyresrätt upplever sig mer otrygga än de
som bor i bostadsrätt eller villa.

Indikator 2050.A.5

Andel som deltar i valet till
kommunfullmäktige

av män har ökat något sedan 2012. Om vi
jämför oss med riket är vi något bättre,
under samma tid har riket gått från 24% till
27% 2016 .
Indikator 2050.A.7

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som
tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram
sina åsikter till de som bestämmer i
kommunen
Totalt
Datakälla: SCB
Kommentar
Andelen som röstar i kommunalvalet har
ökat mer än andelen som röstar i
riksdagsvalet mellan 2010 och 2014. Det var
en jämn könsfördelning bland de som
röstade i kommunalvalet. Valdeltagandet
varierar i olika stadsdelar, från Hammaren
med 91% till Tuna med 71%.
Indikator 2050.A.6

Andel dagar med föräldrapenning som tas
ut av män

Årskurs 8
År 2 gymnasiet
Datakälla: LUPP
Kommentar
En ökning till 13% bland flickorna och 24%
bland pojkarna i årskurs 8. Andelarna har
ökat till 16% bland flickor och 23% bland
pojkar i årskurs 2 på gymnasiet. Det är
betydligt fler pojkar än flickor som anser sig
kunna föra fram sina åsikter till dem som
bestämmer, nivån totalt är låg.
Undersökningen genomförs inte varje år.

Totalt
Datakälla: Försäkringskassan
Jämnare fördelning mellan föräldrarna i
uttaget av dagar med föräldrapenning.
Indikatorn visar nettodagar av
föräldrapenning.
Kommentar

Kvinnorna dominerar fortfarande med sitt
uttag, 69% av dagarna med
föräldrapenning. Andelen dagar som tas ut

Indikator 2050.A.8

Andelen arbetslösa i åldrarna 18-24 år

Totalt
Datakälla: Arbetsförmedlingen
Indikatorn visar andelen öppet arbetslösa i
åldrarna 18-24 år för augusti varje år.
Kommentar

Andelen arbetslösa har minskat i
målgruppen som består av 40% kvinnor och
60% män. 2014 var det 37% kvinnor och
63% män i målgruppen. Andel
långtidsarbetslösa (mer än 6 mån) bland
unga ökar och är nu 33%. I gruppen 20-24
år som är arbetssökande saknar 54% en
examen från gymnasiet.
Indikator 2050.A.9

Andel som har bedömt sitt allmänna
hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Kommentar
Andel kvinnor som upplever att de har en
god hälsa har förbättrats medan andelen
män inte haft samma positiva utveckling.
Upplevd god hälsa sjunker med stigande
ålder. Åldersgruppen män 45-64 år mår
sämre 2014 än kvinnorna i samma
åldersgrupp och även sämre än män i riket.
De med lång utbildning har en bättre
självupplevd hälsa än de med kort
utbildning. Nästa undersökning kommer att
ske 2018.

Indikator 2050.A.10

Barn i ekonomiskt utsatta familjer

Totalt
Datakälla: SCB
Indikatorn redovisar barn mellan 0-17 år
(omfattar inte personer som inte har fått
uppehållstillstånd).
Kommentar

Man
Kvinna
Datakälla: Hälsa på lika villkor,
(befolkningsundersökning)
Indikatorn redovisar för åldrarna 16-84 år.

Positiv utveckling och en minskning av
andelen barn i ekonomiskt utsatta familje.
Antalet barn i ekonomiskt utsatta familjer
har minskat mellan 2011 och 2015 från 941
till 716 barn. Minskningen har skett i
samtliga stadsdelar. Andelen varierar dock i
olika stadsdelar från 0,7% till 12,7%.

Indikator 2050.A.11

Indikator 2050.A.12

Antal barn och unga placerade på annat
plats än hemma

Betygsindex för påverkan

Totalt
Totalt
Datakälla: Egen
Indikatorn visar hur många i åldrarna 0-20
år som var placerade i familjehem,
förstärkta familjehem och HVB-hem/SIShem under augusti månad.
Kommentar

Positiv utveckling med minskning av både
antal placerade och antalet dygn. År 2012
var det 45 798 dygn och år 2015 hade det
minskat till 38 048 dygn. Åtgärder som
bättre samverkan, stöd till
"hemmaplanslösningar" med flera olika
insatser och tydligare närhetsprincip för
placeringar har påverkat talets positiva
utveckling.

Datakälla: SCB:s medborgarundersökning
Indikatorn är ett index av svaren på flera
frågor om synen på; hur kommunens
politiker lyssnar till invånarnas synpunkter,
invånarnas möjligheter att påverka politiska
beslut, invånarnas möjligheter att påverka
inom de kommunala verksamheterna och i
vilken utsträckning invånarnas åsikter i
stort finns representerande bland
kommunens partier.
Kommentar

Tydlig försämring sedan 2012 som planat ut
de senaste åren. Luleås resultat ligger något
under genomsnittet för samtliga deltagande
kommuner. Inga större skillnader mellan
olika åldersgrupper, kön eller var man bor.

Program B – Rum för möten
Övergripande mål: Alla ska ha möjlighet till
ett meningsfullt och socialt aktivt liv.

Så här står det i Vision Luleå 2050: "Luleå
erbjuder evenemang, aktiviteter och
upplevelser under alla fyra årstider. Det
finns många olika platser, arenor och
nätverk som inbjuder till möten för
intellektuell utveckling, fysisk aktivitet och
sinnesavkoppling. Vi kan själva välja mellan
utmaning och lugn."

trenden negativ, det är ungdomar som
tycker det finns mycket att göra på fritiden
(B.1).
Nedan redovisas indikatorerna.
Indikator 2050.B.1

Andel unga som upplever att det finns
mycket att göra på fritiden

Bedömning av styrkor och svagheter:
Styrkor

Ungas deltagande i
idrottsföreningar
Luleå som
friluftskommun
Unga som ofta är
fysiskt aktiva

Svagheter

Unga som anser att
det finns mycket
att göra på fritiden
Inga mätningar av
tillit,
meningsfullhet och
socialt liv
Fysiskt aktiva
vuxna

Mötesplats för
unga i centrum
saknas

Bedömning av om programmets
övergripande mål kommer att nås om ca
20 år:
Programmets mål kan nås delvis med
planerade åtgärder men vissa ytterligare
åtgärder kommer att behövas.
Totalt finns tio indikatorer för
programmet.

Trenden är positiv för fyra indikatorer och
för fyra otydlig/oförändrad. En indikator
kan inte bedömas. För en indikatorer är

Tjejer åk. 8
Killar åk. 8
Datakälla: LUPP
Indikatorn visar andelen av eleverna i åk 8
som upplever att det finns ganska mycket
eller väldigt mycket att göra på fritiden.
Kommentar

Talet visar en upplevd försämring av
utbudet, tjejer i högre grad än killar. När
man jämför med år 2 på gymnasiet så
bedöms utbudet som ännu sämre. Tjejer är
mer missnöjda än killarna. Enkäten har
förändrats mellan 2008 och 2014 vilket kan
göra jämförelserna osäkra.
Kommunen har som mål att vara bättre än
riksgenomsnittet och 2014 var vi något
sämre.

Indikator 2050.B.2

Andel 16-84 år som under de senaste 12
månaderna har deltagit i fem eller fler olika
aktiviteter

Datakälla: SCB:s medborgarundersökning
Indikatorn visar ett index av svaren på flera
frågor om synen på; tillgången till parker,
grönområden och natur, möjligheterna till
att kunna utöva fritidsintressen t ex sport,
kultur, friluftsliv och föreningsliv, tillgången
till idrottsevenemang, tillgången till
kulturevenemang samt nöjesutbudet.
Kommentar

Kvinna
Man
Datakälla: Befolkningsundersökning Hälsa på
lika villkor
Indikatorn visar resultatet på frågan "Har
du deltagit i någon form av följande
aktiviteter?" i Befolkningsundersökning
"Hälsa på lika villkor". Bland aktiviteterna
finns teater, bio, studiecirkel,
sporttillställning, konsert, privat fest med
mera.
Kommentar

Både totalt och i samtliga åldersgrupper är
det fler kvinnor än män som deltagit i fem
eller fler sociala aktiviteter under de senaste
12 månaderna. Deltagandet sjunker med
stigande ålder. Högutbildade deltar i större
utsträckning i sociala aktiviteter.
Undersökningen görs nästa gång 2018.
Indikator 2050.B.3

Betygsindex för utbud av evenemang,
naturområden och fritidsmöjligheter

Totalt

Fallande resultat sedan 2012 men
Luleåborna är fortfarande mer nöjda än
genomsnittet för samliga kommuner.
Kvinnor är något nöjdare än män och
åldersgruppen 45-64 år är mest nöjd. Det är
ingen skillnad mellan boende i tätort och
landsbygd. Goda betyg på de flesta
delområden, med ett toppbetyg för
kulturutbudet.
Indikator 2050.B.4

Andel elever i årskurs 4 och 7 som idrottar
minst tre gånger per vecka

Pojkar åk. 4
Flickor åk. 4
Pojkar åk. 7
Flickor åk. 7
Datakälla: Årliga hälsosamtal
Indikatorn visar andelen per läsår. Läsår
2016/2017 motsvarar 2016 i diagrammet.
Begreppet idrott omfattar flera olika former
av fysisk aktivitet, både organiserad och
spontan. 2013 genomfördes
undersökningen inte i åk 4.

Kommentar
Andelen fysiskt aktiva har ökat, framförallt i
årskurs 7. Andel elever som uppger att de
sällan eller aldrig motionerar har minskat i
båda årskurs 4 och 7 samt hos både flickor
och pojkar.

Indikator 2050.B.6

Andelen stadsdelar och samlande byar med
samlingslokal

Indikator 2050.B.5

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst
30 min per dag

Totalt
Datakälla: Kommunen

Kvinna
Man
Datakälla: Befolkningsundersökning Hälsa på
lika villkor
Indikatorn visar en måttligt ansträngande
aktivitet minst 30 min per dag som
sammanlagt blir mer än 3 timmar per vecka.

Indikatorn visar de samlingslokaler som går
att boka under den fria tiden exempelvis
matsaler, byagårdar m.m. De kan vara både
privata och kommunala.
Kommentar

Målet att alla stadsdelar och samlande byar
ska ha en samlingslokal är uppnått.
Indikator 2050.B.7

Antal större evenemang

Kommentar

2014 är det lika många män som kvinnor är
fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag. Det
skiljer sig inte så mycket mellan
mätningarna 2006 och 2014, medan 2010
visar betydligt lägre andel fysiskt aktiva. Det
är oklart vad detta beror på. 2014 var 12%
av kvinnorna och 16% av männen fysiskt
inaktiva, dvs rör sig mindre än 2
timmar/vecka. Det är främst män i
åldersgruppen 30-64 år som är fysiskt
inaktiva. Högutbildade är mer fysiskt aktiva
än lågutbildade. Luleå ligger på ungefär
samma nivå som riket (64%).
Undersökningen görs nästa gång 2018.

Totalt
Datakälla: Evenemangskalender i Tellus
Indikatorn visar aktiviteter som är större än
vanliga arrangemang och lockar deltagare
även utanför kommunen. Det kan vara
konserter, festivaler med mera.
Kommentar

Målet är att stötta minst fem återkommande
arrangemang i centrum. Antalet evenamang
ökar. Några av evenemangen utomhus som
är återkommande är Luleå

Höstfestival/Ljusfestival, Pride festival,
Hamnfestival och Musikens Makt. De flesta
större evenemangen är kopplade till
Hägnan, Coop Arena, Arcushallen och
Kulturens hus. Deltagaruppgifter saknas.
Indikator 2050.B.8

Deltagartillfällen i idrottsföreningar i
åldrarna 7-25 år

Datakälla: Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv
och Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.
Enkät med frågor om kommunens planering
för friluftsliv, information och samarbete om
friluftsliv samt aktiviteter för friluftsliv.
Observera att skalan i detta diagram är
omvänd, så ju högre plats man kommer på
ju lägre är stapeln.
Kommentar

Killar
Tjejer
Datakälla: Riksidrottsförbundet

Luleå har som mål att ligga bland de bästa
kommunerna. Luleå kommun placerade sig
på delad plats 7 i rankingen av årets
friluftskommuner.

Indikator 2050.B.10

Antal föreningar som fått bidrag från
fritidsnämnden

Kommentar
Deltagartillfällen i idrottsföreningars
aktiviteter har ökat. Luleå är en av de
kommuner i landet som har jämnast
könsfördelning.
Indikator 2050.B.9

Placering i utmärkelsen Årets
friluftskommun

Totalt
Datakälla: Egen
Kommentar
Fler föreningar har fått ekonomiskt stöd
från fritidsnämnden jämfört med förra året.
Bidrag till föreningslivet kan även sökas
från kulturnämnden och socialnämnden.

Totalt

Program C - Kuststaden Luleå
Övergripande mål: Att öka
attraktionskraften för Kuststaden Luleå.

Centrum ska vara vår viktigaste plats med
en blandning av handel, kultur, bostäder,
arbetsplatser och mötesplatser. Universitet,
studenter och unga ska vara mer
närvarande i staden. Kopplingen mellan
centrum och skärgården ska förmedla
nytänkande och positiv utveckling.
Skärgården ska vara en attraktiv och
välbesökt destination, med besöksmål och
anläggningar som utvecklas. Centrum ska
vara tät och rik på pulserande stadsliv,
möten, aktiviteter och evenemang som
gynnar besöksnäring och handel.

Totalt finns tretton indikatorer för
programmet.
Fyra av indikatorerna visar positiv trend
och för åtta är trenden otydlig/oförändrad.
En indikator visar en negativ trend, Bofasta i
skärgården (C.6).
Nedan redovisas indikatorerna.
Indikator 2050.C.1

Betygsindex för kommersiellt utbud av
affärer, service, caféer, restuaranger

Bedömning av styrkor och svagheter:
Styrkor

Ökad turism och
fler övernattningar
Utvecklingsplaner
pågår

Svagheter

Våldsbrott i
centrum

Hög andel resor
med bil till/från
centrum
Skyddad mark i
skärgården

Bofasta i
skärgården och
kommunal service
Bedömning av om programmets
övergripande mål kommer att nås om ca
20 år:
Programmets mål för centrum kan nås med
planerade åtgärder.
Programmets mål för skärgården kan nås
men endast med ytterligare åtgärder.

Totalt
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning
Indikatorn visar ett index av svaren på flera
frågor om synen på; utbudet av
livsmedelsaffärer inom rimligt avstånd,
andra affärer och service inom rimligt
avstånd samt utbudet av caféer, barer och
restauranger inom rimligt avstånd.
Kommentar

Ingen förändring sedan 2012. Luleåborna
ger ett betyg klart över genomsnittet i
Sverige. Kvinnor är något mer nöjda än män.
Inga tydliga skillnader mellan olika
åldersgrupper.

Indikator 2050.C.2

Indikator 2050.C.4

Omsättning turism

Antalet övernattningar i kommunen

Totalt

Totalt

Datakälla: Visit Luleå (TEM-rapport)

Datakälla: Visit Luleå (TEM-rapport)

Belopp i miljon kr som övernattande och
besökare har spenderat i Luleå kommun.

Övernattningar på hotell, stugbyar, stugor
och vandrarhem.

Övernattande och besökare i Luleå kommun
spenderade 928 miljoner kr 2016.
Restaurang och logi brukar ligga högst
omsättningsmässigt men shopping får allt
större betydelse. Detta gav sysselsättning
för ca 600 personer på helårsbasis.

Antalet gästnätter är rekordhögt och en
stadig ökande trend. Stor del av ökningen är
tack vare ökad hotellkapacitet i centrum och
stora investeringar av näringslivet.

Kommentar

Indikator 2050.C.3

Kommentar

Indikator 2050.C.5

Rekommenderar andra att flytta till Luleå

Antal bäddar i turistanläggningar längs
kusten och på öar

Totalt
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning
Totalt
Datakälla: SCB
Kommentar
Den stora ökningen mellan 2013 och 2014
beror på nya hotell i centrum. I skärgården
har Luleå kommun ökat antalet
uthyrningsbäddar. Antalet gästbäddar i
Luleå skärgård utgör ca 9 % av totala
antalet. Två anläggningar var stängda under
2016, detta har påverkat talet negativt.

Indikatorn visar svaret på frågan; "Kan du
rekommendera vänner och bekanta att
flytta till din kommun?".
Kommentar

Försämring sedan 2012 men Luleå ligger
ändå över genomsnittet. Kvinnor är något
mer positiva än män. Ingen skillnad mellan
boende i tätort och på landsbygd.

En mer omfattande undersökning,
trygghetsmätning 2016, visar att 91% av de
tillfrågade rekommenderar sin stadsdel/by
som en bra plats att bo på.

Indikator 2050.C.8

Antal resor till centrum som sker med bil,
buss eller cykel

Indikator 2050.C.6

Antal bofasta i skärgården

Bil
Buss
Cykel
Totalt
Datakälla: SCB
Kommentar
I Luleå skärgård har befolkningssiffran
minskat jämfört med utgångsvärdet. 77%
av befolkningen är över 50 år och andelen
män är 68%.
Indikator 2050.C.7

Arbetstillfällen i centrum

Datakälla: Egen
Indikatorn visar den trafikräkning som görs
under vecka 39 varje år på fem olika infarter
till Luleå centrum, alla färdsätt räknas
Kommentar

De senaste åren har resorna till centrum
med bil ökat och med buss minskat.

Resvaneundersökningen som görs vart
femte år visar att andelen resor med bil av
alla resor är fortfarande ca hälften och har
inte förändrats sedan 2000.
Indikator 2050.C.9

Antal dygn då medelhalten av kvävedioxid
överskridit miljökvalitetsnormen
Totalt
Datakälla: SCB
Dagbefolkning i centrum
Kommentar

Arbetstillfällena i centrum innehas till 55%
av kvinnor i åldern 16 år och äldre. Antalet
arbetstillfällen ökar mellan 2011 och 2012,
minskar något 2013, har ökat igen 2014 och
fortsätter att öka 2015.

Totalt
Datakälla: Egen mätning
Kvävedioxid uppmätt i gaturum högre än 60
ug/m3 under ett dygn

Kommentar
Under 2016 har en mild vinter samt regnig
sommar bidragit till lägre halter av
luftföroreningar och endast ett
överskridande av miljökvalitetsnormen.
Centrum har dock fortfarande problem med
kvävedioxider under framförallt kalla
vinterdagar. Även halter av partiklar, ozon
mm kan påverka luftkvalitén negativt i
centrum.

Indikatorn visar antal säsongsplatser.
Kommentar

Mängden småbåtshamnsplatser har ökat
under 2017, dock finns inte uppgifter om
antalet ännu.
Indikator 2050.C.12

Antal anmälda våldsbrott i Luleå centrum

Indikator 2050.C.10

Antal resor med turbåtstrafiken

Totalt
Datakälla: Polisen (RAR)

Totalt
Datakälla: Egen
Antal resor med Symfoni och Stella Marina
Kommentar

Ca 70 % av resorna är till och från
Klubbviken. Indikatorn är mycket
väderberoende och påverkades negativt
2017. Antalet "turer"(upphandlade timmar)
är oförändrat de senaste åren.
Indikator 2050.C.11

Antal småbåtshamnsplatser

Totalt
Datakälla: Egen

Antal anmälda våldsbrott som skett i
offentlig miljö i Luleå centrum
Kommentar

Den positiva utvecklingen sedan 2012 har
brutits. Våldsbrotten i centrum ökade
mellan år 2015 och 2016. Mer än hälften av
våldsbrotten i offenltig miljö i Luleå
centrum sker fredagar-lördagar mellan kl
23.00 och 03.00.

Indikator 2050.C.13

Andel av markytan på öarna som är skyddad

Indikatorn avser naturreservat och
biotopskydd.
Kommentar

Totalt
Datakälla: Egen

Relativt stor andel är skyddad men
utveckling har stått still på senare år. Det
finns inga marina reservat i kommunen.
Luleå kommun har som mål att skapa fem
nya kommunala naturreservat senast 2020.
Något av dem kan ligga i skärgården.

Program D - Plats för mer - Luleå stads- och
landsbygd
Övergripande mål: Långsiktigt ge plats för
oss människor och vårt samhälle men också
ge plats för andra värden som behöver
finnas även för sin egen skull. Plats för mer,
helt enkelt.

Vi ska ha plats för att kunna mötas och för
att kunna leva ett aktivt och socialt liv. Vi
ska ha plats för att rymma fler människor
och företag. Vi ska ha plats för infrastruktur,
både den som syns och den som inte syns.
Våra speciella värden av natur- och
kulturmiljöer ska ha plats för Luleåbornas
skull, men också för sin egen.
Allt detta ska ske så att vi använder våra
resurser i energi, luft, mark och vatten
optimalt på väg till ett klimatneutralt
samhälle med slutna kretslopp. Det ska
också ske på ett sätt som stärker samhällets
förmåga att klara oförutsedda utmaningar
och att kunna anpassa sig till nya
förutsättningar.
Bedömning av styrkor och svagheter:
Styrkor

Svagheter

Befolkningsutveckling

Planlagd mark för
arbetsplatser

Fler byggrätter

Skyddad
skogsmark

Nybyggda bostäder

Fördelning av
boendeformer

Dagligvarubutiker i
alla stadsdelar och
samlande byar
Bedömning av om programmets
övergripande mål kommer att nås om ca
20 år:
Programmets mål kan nås men endast med
ytterligare åtgärder och vissa delar av
programmet kommer att bli mycket svårt
att nå utan kraftfulla åtgärder.
Totalt finns tretton indikatorer för
programmet.

Fem indikatorer visar en positiv trend och
för sex är trenden otydlig/oförändrad. Två
indikatorer har en negativ trend, det är
Luleåbornas syn på boende och
bebyggelse(D.10) samt Stadsdelar och
samlande byar med butik (D.12).
Nedan redovisas indikatorerna.
Indikator 2050.D.1

Byggrätter för bostäder (som kan byggas) i
detaljplaner i prioriterade zoner

Möjlighet att
ansluta till
kommunens VA-nät
Koldioxidutsläpp

Luleåbornas syn på
boende och
bebyggelse

Totalt
Datakälla: Egen

Antal byggrätter för bostäder i antagna
detaljplaner som ligger inom de prioriterade
zoner för förtätning i stadsbyggden

Indikator 2050.D.3

Hektar planlagd mark för utveckling av och
nya företag

Kommentar

Antalet bostäder som finns i antagna
detaljplaner och kan byggas har en fortsatt
mycket positiv utveckling.
Indikator 2050.D.2

Energianvändning per area i bostadshus

Totalt
Datakälla: Egen
Indikatorn visar antalet hektar med
byggrätt för verksamheter i antagna
detaljplaner.
Kommentar

Totalt
Datakälla: SCB
Indikatorn visar energianvändningen för
småhus och flerbostadshus.

Huvuddelen av marken som planlagts för
verksamheter under 2015 ligger på Svartön.
Indikator 2050.D.4

Antal invånare

Kommentar

Boende i både småhus och flerbostadshus
minskar sin energianvändning,
flerbostadshus har en större minskning. Om
man jämför energianvändning per bostad så
använder en bostad i ett småhus mer än
dubbelt så mycket energi som en bostad i ett
flerbostadshus. Om man jämför olika
stadsdelar kan man se att Lövskatan,
Lulsundet och Kronan har en högre
energianvändning per invånare än Centrum,
Malmudden och Bergviken. Boendeytan per
person har en ökande trend, vilket gör att
den totala energianvändningen i bostäder
också ökar.
Kommunen har som mål att minska den
totala energianvändningen med 20 procent
mellan 1995-2020. Åtgärder som rådgivning
och information har använts.

Totalt
Datakälla: SCB
Kommentar
Befolkningen har ökat med nästan 2000
personer 2012-2016. Det bor drygt 1000
fler män än kvinnor i kommunen. Bland
åldersklasserna har gruppen äldre
universitetsålder (25-29 år) ökat mest och
yngre universitetsålder(19-24 år) har
minskat mest sedan 2012. Befolkningen har
ökat både i stadsdelarna (+1,9%) och på
landsbygden(+4,4%).

Indikator 2050.D.5

Andel invånare som bor i byar och kan
ansluta sig till bredband

Totalt
Datakälla: Post- och Telestyrelsen
Indikatorn visar andelen i "småorter" (<200
inv) som har fiber inom 354 m från
bostaden.

Men den är fortfarande ojämn i vissa
stadsdelar, på Lulsundet dominerar småhus,
i Bergviken bostadsrätter och på
Malmudden hyresrätter. I byarna är det
nästan uteslutande småhus. Med hjälp av
markanvisning kan kommunen stimulera
den boendeform som behövs för området.
Målet är att det ska vara en jämnare
blandning mellan olika bostadstyper med
max 45% för den bostadstyp som
dominerar.

Indikator 2050.D.7

Antal nybyggda bostäder

Kommentar

Utvecklingen är svagt positiv. Under 2015
har Örarna och Smedsbyn fått möjlighet att
ansluta och 2016 har bredbandsfiber byggts
i Stenudden, Sandnäset och Mörön. Målet är
att alla ska kunna ansluta sig till bredband
år 2020.
Indikator 2050.D.6

Andel småhus, bostadsrätter och
hyresrätter

Hyresrätter
Småhus
Bostadsrätter
Datakälla: SCB
Kommentar
Under 2016 har det byggts nya bostäder av
alla typer och fördelningen har totalt sett
blivit jämnare.

Totalt
Datakälla: SCB
Kommentar
Under 2016 startades ett stort antal
nybyggnationer varv 317 lägenheter blev
färdiga. Det byggdes småhus på Hällbacken
och en stor mängd frimärksbebyggele i
övriga kommunen. Bostadsrätter byggdes
på Lövskatan och Mjölkudden. Student- och
forskarlägenheter byggdes på Porsön och
hyresrätter för äldre i Gammelstad. År 2016
blev 94 småhus, 41 bostadsrätter och 182
hyresrätter klara för inflyttning.

Indikator 2050.D.8

Tillgänglig spillvattenkapacitet till
kommunalt va-nät

Areal skyddad som naturreservat eller
biotopskydd av den totala arealen produktiv
skogsmark.
Kommentar

Totalt
Datakälla: Egen
Indikatorn visar total ledig kapacitet i
personekvivalenter (pe).
Kommentar

Möjligheten att ansluta fler till det
kommunala avloppssystemet fördelar sig
ojämt i kommunen. I Luleå centrum är det
möligt att ansluta ca 10000 pe
(personekvivalenter),
Hällbacken/Dalbo/Bensby 2000 pe, Råneå
500–1000 pe och i övriga norrbyar 500 pe. I
alla andra områden saknas ledig kapacitet
och fler hushåll kan därför inte anslutas till
det kommunala systemet. En utbyggnad
pågår för att bland annat klara utbyggnaden
i Kronan-området.
Indikator 2050.D.9

Andel skyddad produktiv skogsmark

Under 2016 har ökningen varit större
jämfört med tidigare år. Fyra nya statliga
naturreservat har tillkommit, även några
biotopskyddsområden.

Luleå kommun har målet att skapa fem nya
naturreservat senast 2020. Arbete pågår
kring nya reservat.
Indikator 2050.D.10

Betygsindex för bostäder

Totalt
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning
Indikatorn visar ett index av svaren på flera
frågor om synen på; möjligheterna att hitta
bra boende, utbudet av olika typer av
boendeformer och hur trivsam bebyggelsen
är.
Kommentar

Tydlig försämring har skett sedan 2012 då
index var 50. Luleås betyg är nu bland de
sämsta i landet. Inga tydliga skillnader vad
gäller kön, åldersgrupper, boende i tätort
eller landsbygd.
Totalt
Datakälla: Egen

Indikator 2050.D.11

Andel av befolkningen med grönområde
inom 200 m från bostaden

Kommentar
Centrum, Örnäset, Gammelstad,
Mjölkudden/Notviken och Råneå är
områden som har fler än en butik som säljer
förpackade livsmedel. Totala antalet
livsmedelsbutiker har minskat kraftigt, från
78 st år 1999 till 33 st år 2016.

Indikator 2050.D.13

Totalt

Utsläpp av koldioxid

Datakälla: SCB
Grönområde är sammanhängande minst 0,5
hektar utan byggnader och som är allmänt
tillgängligt. Befolkning med grönområde
inom 200 m från bostaden enligt
folkbokföringsadress. Avståndet är
fågelvägen och utan hänsyn till barriärer.
Kommentar

Luleåborna har en mycket god tillgång till
natur. Talet har en mycket långsam
utveckling och förändras inte nämnvärt.
Indikator 2050.D.12

Andel stadsdelar och samlande byar med
dagligvarubutik

Totalt
Datakälla: Egen
Indikatorn visas dagligvarubutik som minst
säljer förpackade livsmedel, även kiosker
och bensinstationer kan vara med.

Totalt
Datakälla: SCB och egen
Indikatorn visar utsläpp av koldioxid
exklusive SSAB, tåg-, flygtrafik och
godstrafik med båt.
Kommentar

Minskat sedan basåret (1995) med ca 10%.
1995 var utsläppen 4,1 ton/capita och 2013
var de 3,7 ton/capita. Utsläppen från
trafiksektorn dominerar och är 72% av de
totala utsläppen.
Målet i Borgmästaravtalet är att minska
utsläppen med 60% från 1995 till 2030, då
vi behöver nå en nivå på 1,4 ton/invånare.
1995 var utsläppen 290 600 ton och 2013
var de 276 100 ton koldioxid-ekvivalenter.

Program E - Ledande nordlig region
Övergripande mål: Att skapa förutsättningar
för en bred och växande arbetsmarknad.
Här ska finnas arbete för våra 10 000 nya
Luleåbor, studenter och pendlare. Här ska
företagsledare, organisationer och styrelser
välja att investera och utveckla sina
verksamheter. Luleåregionen ska vara ett
nav för tillväxt, kunskap och kompetens.
I programmet beskrivs kommunens
inriktning för näringslivsutveckling, en god
kompetensförsörjning och ett
mångkulturellt samhälle. Programmet
beskriver också hur kommunen ska arbeta
för att tillvarata och stimulera människors
entreprenörskap.
Bedömning av styrkor och svagheter:
Styrkor

Stark konjunktur,
fler arb tillfällen

Nystartade företag

Elever på teknikoch
naturvetenskapliga
programmet

Svagheter

Färre medelstora
företag än ”riket”

Indikator 2050.E.1

Antal personer i förvärvsarbete

Totalt
Datakälla: SCB
Indikatorn visar dagbefolkningen, som är
personer som arbetar i Luleå kommun och
bor i Luleå eller i andra kommuner.
Kommentar

3390 fler arbetstillfällen jämfört med 2010.
Indikator 2050.E.2

Antal branscher i Luleåregionen

Elever som
studerar flera
språk

Bedömning av om programmets
övergripande mål kommer att nås om ca
20 år:

Totalt
Datakälla: SCB och Bisnode

Programmets mål kan nås med planerade
åtgärder.

Indikatorn visar antal företagsbranscher i
Luleåregionen som omfattar i Luleå, Piteå,
Bodens, Älvsbyns och Kalix kommuner.

Tre indikatorer har en positiv trend och för
fem är trenden otydlig/oförändrad.

Branschbalansen liknar en modern
storstadskommun i Sverige med de tre
största branscherna, företagstjänster,
byggindustri och detaljhandel.

Totalt finns åtta indikatorer för
programmet.

Nedan redovisas indikatorerna.

Kommentar

Indikator 2050.E.3

Antal nystartade företag

2014. Önskvärd könsfördelning är inte
uppnådd.
Indikator 2050.E.5

Betyg i mätning av företagsklimat

Totalt
Datakälla: Nyföretagarcentrum
Indikatorn visar antalet nystartade
aktiebolag, enskilda näringsidkare,
handelsbolag och kommanditbolag, per
tusen invånare.
Kommentar

En positiv utveckling. Talet påverkas av
konjunkturläget. Jämfört med samtliga
kommuner ligger Luleå på plats 67.
Indikator 2050.E.4

Antal företagare

Totalt
Datakälla: SCB

Totalt
Datakälla: SKL
Indikatorn är ett NöjdKundIndex som mäts
vartannat år. Det är företag som har haft
kontakt med kommunen som bedömer
servicenivån i myndighetsutövning inom
fem områden. Luleå jämförs med andra
kommuner med fler än 40 000 invånare.
Kommentar

Luleå har en sämre placering jämfört med
tidigare men behåller fortfarande betyget
"högt" med sin 20:onde plats. Kommunerna
placeras i en femgradig skala från mycket
högt till mycket lågt. Ingen av de andra
kommunerna med fler än 40 000 invånare
fick betyget "mycket högt".
Indikator 2050.E.6

Antal gymnasielever i teknik- och
naturvetenskapliga programmet

Indikatorn visar nattbefolkning, de som bor
i Luleå kommun och är egenföretagare (äger
eget aktiebolag eller är delägare).
Kommentar

Antalet egenföretagare har minskat med 81
personer mellan år 2012-2014. Andelen
kvinnor (30%) har inte förändrats, 2282
män och 989 kvinnor är egenföretagare

Totalt
Datakälla: Egen

Indikatorn visar per läsår. Läsår 2016/2017
motsvarar 2016 i diagrammet.
Kommentar

Antalet elever visar en ökande utveckling.
Andelen flickor på teknikprogrammet är låg,
22% och andelen flickor på
naturvetenskapliga programmet är 54%.
Om andelen elever i teknik- och
naturvetenskapliga program studeras så är
trenden otydlig, andelen på teknik- och
naturvetenskapliga programmet är 24% och
det totala antalet elever har ökat med 1%.
Indikator 2050.E.7

Gymnasieelever som studerar minst ett
språk förutom svenska och engelska
fördelat på kön

Indikatorn visar elever i Luleå
Gymnasieskola som läser flera språk i
september.
Kommentar

Antalet elever som läser moderna språk var
633 st, vilket är 25% av alla elever på Luleå
Gymnasieskola. Andelen elever som läser
flera språk är oförändrad. Andelen flickor är
högre än pojkar. Spanska, franska och tyska
är de vanligaste språken. Kinesiskan har
ökat något och 69 elever läser kinesiska.
Indikator 2050.E.8

Antal exportföretag med huvudkontor här

Totalt
Datakälla: SCB
Tjejer
Killar
Datakälla: Egen

Kommentar
Det senaste året visar en svag tillbakagång.
Förändringen är liten och det är antalet
företag som exporterar för ett värde under
en miljon kr per år som varierar.

Program F - Resor och transporter
Övergripande mål: Att resor och transporter
inom Luleå i högre grad än idag ska vara
miljövänliga, effektiva och säkra.
Vi behöver trafikmiljöer som bidrar till god
framkomlighet och tillgänglighet samtidigt
som vi löser problem som olyckor, fossila
bränslen, buller och dålig luft.

Indikator 2050.F.1

Andel resor som görs med andra färdmedel
än bil

Bedömning av styrkor och svagheter:
Styrkor

Svagheter

Miljöbilar

Bilen dominerar för
korta resor

Bussresor

Nybyggda cykeloch gångvägar

Gång- och
cykelbuss

Singelolyckor för
oskyddade och
cyklister
Drivmedel i
kollektivtrafiken

Bedömning av om programmets
övergripande mål kommer att nås om ca
20 år:
Programmets mål kan nås delvis med
planerade åtgärder men även ytterligare
åtgärder kommer att behövas.

Totalt finns nio indikatorer för
programmet.
För fem indikatorer bedöms trenden vara
positiv och för fyra otydlig/oförändrad.

Nedan redovisas indikatorerna.

Totalt
Datakälla: Resvaneundersökning
Indikatorn visar andelen resor som görs till
fots, med cykel och med buss.
Kommentar

Kvinnor cyklar mindre och åker bil mindre
än män. Äldre och yngre åker bil mindre än
mellanåldersgruppen.
Målet är att minst 50% av resorna ska ske
med andra färdmedel än bil.
Indikator 2050.F.2

Andel resor kortare än 4 km som görs med
andra färdmedel än bil

Totalt
Datakälla: Resvaneundersökning
Kommentar
Hög andel bil för korta resor, 45%.
Åldersgruppen 45-64 år har den lägsta

andelen korta resor. Mäns resor är betydligt
längre än kvinnors och män använder bil
oftare för sina resor än kvinnor. Kvinnor
åker buss oftare än män. Målet är att minst
80% av de korta resorna ska göras med
andra färdmedel än bil.

Indikator 2050.F.4

Andel personbilar, i trafik vid årskiftet, som
är miljöbilar

Indikator 2050.F.3

Antal skadade i singelolyckor för oskyddade
trafikanter per 1000 invånare
Totalt
Datakälla: Trafikanalys
Indikatorn visar den nationella definitionen
av miljöfordon (MB 2013).
Kommentar
Totalt
Datakälla: Transportstyrelsen Strada
Oskyddade trafikanter är gående, cyklister
och mopedister.
Kommentar

Under år 2016 har det totalt registrerats
463 trafikolyckor med personskador i Luleå
kommun. Av dessa var oskyddade
trafikanter (gående, cyklister och
mopedister) inblandade i 319 olyckor och
310 av dessa var singelolyckor. Bland
singelolyckorna är det främst gående som
skadas ca 71 %. Den vanligaste orsaken till
att singelolyckor sker bland oskyddade
trafikanter är halka och denna orsak
uppgavs av 33 % under år 2016. Det är
något fler kvinnor( 59 %) än män som
skadats bland de oskyddade trafikanterna.

Både antalet personbilar i trafik och antalet
miljöfordon ökar. Miljöfordonens andel ökar
sakta av det totala antalet personbilar i
trafik.
Målet är att användningen av fossila
bränslen ska minska kraftigt. Transporter
står för drygt 70% av våra
klimatpåverkande utsläpp.
Indikator 2050.F.5

Antal personer vars utomhusmiljö vid
bostaden är påverkad av buller från
vägtrafiken

Totalt
Datakälla: Egen
Längs de kommunala vägnätet, trafikbuller
som överstiger 60 dBA utomhus

Kommentar
Under år 2016 har ca 240 meter bullervall
och -plank byggts längs Teknikergatan på
Skurholmen för att skydda från trafikbullret
från Svartövägen. Ungefär 25 personer har
därmed fått en bättre ljudmiljö vid sin
bostad.
Indikator 2050.F.6

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Indikatorn visar ett index av svaren på flera
frågor om synen på; tillgången till gc-vägar,
möjligheterna till att använda
kollektivtrafiken för resor, tillgången till
förbindelser för längre resor och
möjligheterna till att enkelt kunna
transportera sig med bil.
Kommentar

Negativn förändring sedan 2012. Luleå får
ett betyg som ligger över genomsnittet för
samtliga kommuner. Inga tydliga skillnader
vad gäller kön eller åldersgrupper. Boende
på landsbygden är något mindre nöjda än
övriga.

Indikator 2050.F.8

Totalt
Datakälla: LLT

Andel förnybara drivmedel i
kollektivtrafiken

Indikatorn visar antalet påstigande i
kommunen för lokaltrafiken.
Kommentar

Antal resor per invånare med lokaltrafiken
visar en stadig ökning under många år.
Målet är att fördubbla resandet med
kollektivtrafiken.

Totalt
Datakälla: LLT

Länstrafiken har en oförändrad
resandeutveckling.

Indikatorn visar förnybart drivmedel i
lokaltrafiken mätt i volymandelar.

Betygsindex för kommunikationer

Andelen etanol minskar, biogasen ökar och
HVO kom in som nytt bränsle under 2016.
Diesel är fortfarande det dominerande
bränslet, Länsstrafiken använder endast
diesel. En elbusslinje kommer att starta
2017.

Indikator 2050.F.7

Totalt
Datakälla: SCB:s medborgarundersökning

Kommentar

Indikator 2050.F.9

Sträcka nybyggd gc-väg

Totalt
Datakälla: Egen
Indikatorn visar den sträcka gc-väg som
byggts under året.
Kommentar

Under år 2017 kommer 6 km ny GC-väg
längs det kommunala vägnätet att vara
färdig. Total sträcka GC-väg blir därmed 210
km.

