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Min del av Luleå:

Hertsön
En internationell by med
bubblande föreningsliv
och vi-känsla

Tränare, psykolog, eldsjäl:

Möt Camilla
Karlström

Ett år efter
konsultrapporten:
Vad hände?

Råneås nya
trivselhus

Tolv frågor
om ekonomin
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Tack Hertsön
1974 flyttade jag som 13-åring till Hertsön
med min familj. Stålverk 80 och en lägenhet
på Smultronstigen väntade. Vi kom från en
liten by i norra delen av Överkalix kommun.
Hemma i byn hade vi grusväg. På Hertsön
var det också grusväg på många ställen,
eftersom stora delar av bostadsområdet
var en byggarbetsplats.
Här får du en tia. Gå och köp mjölk, konsum
ligger 200 meter i den riktningen, sa min far
och pekade, medan resten av familjen packade
upp kartonger och skruvade ihop sängar i den
nya lägenheten.
Jag visste att Luleå kunde vara en farlig
plats, det hade jag läst i tidningen, men jag
gav mig iväg ut i det okända. Efter tvåhundra
meter kom jag fram till det som idag är Hertsö
centrum, då en lerig skog med byggmaterial,
stängsel och en parkerad traktor. Ingen
konsumbutik i sikte. Inte ens ett hus bland
träden. Så jag vände åter och irrade omkring
och sökte något som kunde likna en affär.
Till sist hittade jag en äldre man som jag
vågade fråga. Han pekade in mot skogsdungen som jag nyss lämnat och sa att jag
skulle passera den och fortsätta ytterligare
200 meter söderut. Där fanns en röd barack
med platt tak som var en tillfällig konsumbutik.
Drygt en timme senare kunde jag återvända
med tre liter mjölk och en känsla av förundran
inför det ofattbart stora och röriga som Hertsön
och Luleå tedde sig, i jämförelse med de
trygga skogar jag var van vid. Men tids nog
kom jag att omfamna både Hertsön och
Luleå, trots att jag lämnat stan i omgångar.
På Hertsöns badhus lärde sig våra barn att
simma. På Hertsön gravplats vilar mina föräldrar. På Hertsölandet har vi vår sommarstuga.
Hertsön är en by med gamla anor.
Byggnadsritningarna för etapp 1 och 2
godkändes hösten 1971 med byggstart 1972. Snart fyller du 50 år.
Grattis i förskott, kompis.
Du lärde mig mycket.
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1. VARTLULEA.SE/PLAY. Se våra populära XOXO-filmer med

programledarna Malin Winberg och Malin Åsén.
2. INSTAGRAM SKOLANILULEA . Skolans nya instagramkonto

har på kort tid fått över 600 följare och fylls på med nya inlägg
varje dag. Intressant om vardagen i Luleås förskolor och skolor.
3. NYHETSBREVET FRÅN LULEÅ . Pinfärska nyheter och berättel-

ser om nya bostäder, spännande jobb, intressanta evenemang,
varje månad i din mejlkorg. Vill du få nyhetsbrevet eller känner
någon som behöver det? Registrera dig enkelt på lulea.se/yes.

Följ Luleås kanaler!
facebook.com/visitlulea.se
instagram.com/visitlulea
youtube.com/luleamedia

Vi finns även på vartlulea.se

Omslagsbilden: Camilla Karlström är

fotbollstränare i LIRA BK. Här på kvällsträningen med juniordamerna i Arcushallen.
Läs mer om henne på sid 10–11.
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I sommar kommer
Antikrundan till Luleå!

50 %
stöd kan företag i Råneå och Norrbyarna få för investeringar. Detta efter
att Region Norrbotten har ändrat klassningen för området Råneå församling
från landsbygd till glesbygd. Luleå
kommun har verkat för denna förändring för att jämna ut skillnader.
Företag i Boden, Kalix eller Överkalix
kommun kunde sedan tidigare få
det högre stödet.

95,6 %
av föräldrarna som svarade på skolans
enkät är nöjda med sitt barns förskola.
Svarsfrekvensen för enkäten var hög
med 74 procent av 3 400 inskrivna
barn i förskolan. De frågor som ställs
är bland annat om vårdnadshavaren är
nöjd med barnets förskola, om förskolan ger det stöd barnet behöver och om
förskolan stimulerar barnens vilja och
lust att lära.
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nya elbilar har registrerats i Luleå 2019,
det var 130 procent mer än året innan.
Enligt nya siffror från informationstjänsten Ratsit följer Luleå trenden i
landet där antalet elbilar fördubblades på bara ett år. I Luleå utgör elbilar
endast 0.14 procent, eller 62 elbilar av
totalt 44 903 personbilar i kommunen.

78 120
kommuninvånare var vi den 31 december
2019 enligt Luleå kommuns preliminära
befolkningsstatistik. Det var 288 fler än
vid slutet av 2018.

Vetenskapens Hus i Luleå blir en av de sex platser
som får besök av Anne Lundberg och 21 av Sveriges
främsta antikexperter under Antikrundans Sverigeturné sommaren 2020. En gång tidigare har programmet besökt Luleå, år 1996.
– Det ska bli väldigt roligt att få komma till Luleå, vi har velat
komma i flera år. Vetenskapens Hus kommer att bli en fantastisk inspelningsplats för oss med sin vackra 50-tals arkitektur, säger Pernilla Månsson
Colt, producent för Antikrundan sedan 2008. Nu hoppas vi bara på fint väder och att
det kommer massor av besökare – från hela Norrland!
Inspelningen sker fredagen den 21 augusti.
Fakta: Det första avsnittet av svenska Antikrundan spelades in 1989 i Malmö och
Helsingör och var ett samarbete med BBC. Experterna kom både från England och
Sverige och värdena angavs i både svenska kronor, danska kronor och i engelska
pund. Förvirrat och charmigt. Redan året därpå var det enbart svenska experter som
värderade föremålen, i svenska kronor. Sedan dess har programmet spelats in och
sänts varje år.
• Anne Lundberg har varit programledare sedan 1999.
• Inget annat faktaprogram i svensk television har så höga
siffror som Antikrundan med sina 1,5 miljoner tittare i genomsnitt.
• Säsongen som spelas in sommaren 2020 har premiär i januari 2021
klockan 20:00 i SVT1. Det blir två heltimmesprogram från varje ort.

” Vi måste förhålla
oss till att arbeta
och leva i ständig
förändring för att
Luleå ska kunna
fortsätta växa och
utvecklas.”
Anna Lindh Wikblad,
tf kommundirektör
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minuter mer
ljus varje dag
ända fram till
juni. I mars ökar
dagslängden i
Luleå med
30 minuter,
från 10:06 till
13:36 timmar.
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Barnets rätt
har blivit lag
FN:s konvention om barnets rättigheter
innebär att barn har rätt till skydd mot
våld och rätt till utbildning och trygghet.
De har också rätt att bli lyssnade på och
att vara delaktiga i beslut som berör dem.
Den 1 januari blev barnkonventionen
svensk lag.
För kommunen innebär det att säkerställa
att alla kommunens verksamheter jobbar
med barnrätt och barnets perspektiv.
I flera stora verksamheter sker det redan
sedan tidigare, bland annat inom skolan,
socialförvaltningen, biblioteken och fritidsverksamhet för unga. Nu har kommunen satt ihop en arbetsgrupp inom barnrätt, som ska visa vad kommunen gör och
se var arbetet behöver utvecklas.

… idrotter gör upp om mästerskapsmedaljerna under SM-veckan i Luleå
och Boden, 25–31 mars.
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P O R T R ÄT T E T

Roligast är hembesök och
att träffa alla människor
Kärleken förde henne från Finland till Sverige och Luleå. Nu jobbar hon
som en av kommunens handläggare på biståndsenheten. Det bästa där är
alla möten för att kunna ge rätt stöd och hjälp, enligt Pauliina Kuikka, 31.
Text: Bo Henry Pettersson / Foto: Tomas Bergman

Pauliina Kuikka
Biståndshandläggare

Ålder: 31
Bor: Tuna
Intressen: Nördig på filmer, serier, böcker.
Bäst med Luleå: Har allt som finns i en storstad, dessutom fantastiska människor.
Kuriosa: Träffade min man när han turnerade
med sitt metalband Machinae Supremacy, i
Finland. Till sommaren ska vi gifta oss och på
deras senaste skiva viskade jag några meningar som spelades in i badrummet i vår lägenhet.

Läs mer om stöd i hemmet:
lulea.se/omsorg--stod/aldre-senior/
stod-i-hemmet

Vad gör du på jobbet Pauliina?
– Jag hjälper äldre som har behov av
olika typer av stödinsatser så som hemtjänst,
vård- och omsorgsboende samt dagverksamhet. Det innebär en hel del hembesök
för att på plats kunna planera och bedöma
vilken typ av stöd individen behöver.

Luleå och sökte då till ett jobb i kommunen,
och här har jag varit nu i mer än två år.

Hur kommer de äldre i kontakt med dig?
– Ofta via anhöriga och att de hör av sig
direkt till oss, men också via hälsocentralen
när någon legat på sjukhus, då planerar vi
insatserna så att de har hjälp redan när de
kommer hem.

Du är ju också finsktalande,
hur har det påverkat ditt jobb?
– Vi har många finsktalande äldre i
kommunen så jag behöver prata finska
nästan varje vecka. Men det handlar
inte bara om språket, utan om kulturen
och maten med mera. Vid ett tillfälle
besökte jag en dement kvinna som också
kommer från Finland, jag spelade lite
finsk musik och hon sken upp som en sol
och blev jätteglad.

Varför blev du biståndshandläggare?
– I Tammerfors utbildade jag mig till
socionom, en utbildning som är likvärdig
med den i Sverige. När jag först kom hit fick
jag jobb som vikarie inom förskolan, sedan
hörde jag att det var brist på socionomer i

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Roligast är hembesök och att träffa
alla människor, det är mest givande. Jag
tycker mycket om mina kollegor och vi har
en superbra enhetschef som möjliggör att
allt fungerar.

Vad är det tuffaste med ditt jobb?
– En person kan behöva stöd men har inte
insikt i sin situation, det kan ibland handla
om demenssjuka, då kan det behövas flera
besök. Anhöriga kan ha tagit första kontakten, men den behövande måste själv vilja ha
hjälp och godkänna insatserna. Ofta handlar
det mest om att förklara hur det går till.
Ensamhet är också jobbigt att möta, många
har inte någon annan att prata med.
Hur vet jag när det är dags att
kontakta en biståndshandläggare?
– Kontakta oss redan när du har funderingar om stöd eller hjälp. Det går alltid att
ringa och fråga om råd och det finns inga
dumma frågor. Ibland kan vi också göra
informella besök, utan någon ansökan.

INBLICKEN

Helena och Viktor Johansson Holmgren
med barnen Walter, Sally och Oliver får
mer kvalitetstid med varandra.

Hem till Luleå
– helt enkelt
Kanske var det längtan efter naturen som gjorde att de flyttade
hem. Eller familjen, enkelheten och Luleå Hockey. Helena och
Viktor Johansson Holmgren vände i alla fall hem till Luleå efter
cirka tio år i Stockholm. Något de inte ångrat en sekund.
Text: Stina Östman / Foto: Tomas Bergman

– Egentligen började det med att Walter,
när han var tre år, frågade mig: ”Mamma, vad är skogen för någonting? Hur
kommer man in i skogen?” Då började
varningsklockorna ringa och jag kände
att nu är det dags att vi flyttar hem,
berättar Helena Johansson Holmgren.
Helena och Viktor Johansson Holmgren är båda födda och uppvuxna i
Luleå. De blev ett par på en Hamnfestival i Luleå, flyttade ihop i Stockholm
och bildade familj. När de väntade

tredje barnet började timingen för att
flytta hem till Luleå vara rätt.
– När barnen blev större började
det kännas trist att alltid gå till samma
lekpark och jag saknade familj och enkelheten att ta sig ut i naturen. Jag har
nog alltid tänkt att jag kommer att flytta
tillbaka, säger Helena.
Både Helena och Viktor har alltid hållit
kontakten med Luleå. Under tiden de
bodde i Stockholm var de flitiga
besökare på de frukostar som Luleå

Näringsliv arrangerade i huvudstaden.
– Där fick vi se att det händer bra
grejer i Luleå, både på kultur- och jobbfronten och vi blev trygga i att vi kan
hitta något utmanande att göra här. Det
känns inte riktigt som att det är samma
stad som vi lämnade som vi kom tillbaka till, säger Viktor.
Flyttlasset gick när de hittat huset med
stort H. Nu har de bott i Luleå i snart
två år. För ett år sedan utökades familjen
med sonen Oliver och Helena och
Viktor trivs med sin enklare vardag i
sin barndomsstad.
– Det är nog den största skillnaden
med att bo här. Vi får mer gjort. Det är
kortare ledtider, alla är hemma i tid på
dagarna och vi får mer kvalitetstid med
familjen. På det stora hela trivs vi ruggigt bra, som familj har vi kommit hem,
säger Viktor och Helena avslutar:
– Att vara borta från Luleå har också
gett oss perspektiv. Idag uppskattar vi
saker som vi tog för givet under uppväxten. De riktiga vintrarna, närheten
till våra familjer, tryggheten, naturen
och det lugnare tempot.
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M I N D E L AV L U L E Å

”Vi är Team Hertsön”
Då: resultatet av industriprojektet Stålverk 80.
Nu: en internationell by med ett bubblande föreningsliv
och en stark vi-känsla.
– Jag skulle aldrig trivas bättre någon annanstans,
säger Emma Forssberg.
Text: Elin Carlansson / Foto: Viveka Österman

M I N D E L AV L U L E Å

Vi småspringer mot Hertsöhallen för att
smita från kylan som envist bitit sig fast,
när en dam stannar sin rollator mitt på
vägen och tar sats för att vända sig om.
– Behöver du hjälp, frågar Emma
Forssberg innan kvinnan ens hunnit
kröka sig hela vägen runt. Som om det
var ett instinktivt agerande mer än en
aktiv tanke.
Hon är uppvuxen på Hertsön, som
numera är Luleås största bostadsområde, men flyttade som 20-åring till
centrala stan. För sex år sedan var det
dock dags att, som Emma kallar det,
komma hem igen.

– Hertsön har ju ett dåligt rykte, men
jag har aldrig riktigt förstått det. Många
som har den bilden är personer som
aldrig bott här. Vi är Team Hertsön hela
vägen, säger Emma Forssberg.
Hertsöns bostadsområde byggdes för
att möta efterfrågan på bostäder som
förväntades öka när industriprojektet
Stålverk 80 stod klart. Luleåbon Bror
Kajsajuntti iakttog under sina långpromenader alla byggkranar och hur den
nya stadsdelen växte fram under början
av 70-talet. Och när familjen letade efter
en större bostad för 22 år sedan gick
flyttlasset hit.

Det finns en
gemenskap och
sammanhållning
här som jag inte
upplevt på något
annat ställe.
Emma Forssberg
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M I N D E L AV L U L E Å

Luleåbon Bror Kajsajuntti fick upp ögonen för Hertsön via Öppna förskolan. Nu efterfrågar han fler
mötesplatser i stadsdelen, något som kan bli verklighet i och med den nya utvecklingsplanen som
finns för Hertsön och som skulle resultera i större möjligheter till umgänge, möten och friluftsliv, ett
nytt bostadsområde och ett starkare Hertsö centrum.

– Jag säger som en bekant: Hertsön är
egentligen som en by. En väldigt internationell by, säger Bror Kajsajuntti.

trafikfrågan behöver utredas mer,
säger Barbro Müller, samhällsstrateg
inom folkhälsa på Luleå kommun.

Det Bror Kajsajuntti efterfrågar, och
saknar nu, är framför allt mötesplatserna som fanns på Hertsön tidigare
– något som kan bli verklighet i framtiden. Utvecklingsplanen som finns för
området, som håller på att behandlas,
skulle nämligen resultera i större
möjligheter till umgänge, möten och
friluftsliv, ett nytt bostadsområde och
ett starkare Hertsö centrum.
– Möten mellan människor bidrar
till ökad trygghet och trivsel. Så det är
kommunens ambition att det ska finnas
mötesplatser för olika ändamål och
för olika grupper. Utvecklingsplanen
har inte antagits ännu på grund av att

På Hertsön bubblar föreningslivet med
allt från fotboll och hockey till kolonilotter och trädgårdsföreningar. I början
av 2010-talet startades också Hertsö
teaterförening som snabbt fick över 100
medlemmar, däribland Bror Kajsajuntti
som i deras första uppsättning spelade
Herse: Hertsöns första urinvånare.
– När jag övande på replikerna gick
jag ibland runt på Hertsön, och då blev
allting väldigt påtagligt. Engagemanget
blir synligt.
I Hertsöhallen dunkar bollarna oregelbundet i golvet, innan ljudet fortsätter
studsa upp längs väggarna, även det

som ett bevis på det påtagliga engagemanget.
– Jonas, tjejernas tränare, startade
Hertsö Basket på eget initiativ. Och det
känns väldigt typiskt för Hertsön, det
finns väldigt många eldsjälar här, säger
Emma Forssberg.
Kanske började Hertsöns rykte med
det nedlagda industriprojektet. Kanske
beror det på miljonprogrammet och
röda rubriker. Oavsett, så handlar inte
det Emma Forssberg berättar om och
visar oss, om otrygghet och utsatthet –
tvärtom.
– Det finns en gemenskap och sammanhållning här som jag inte upplevt
på något annat ställe. Alla känner alla.
Jag skulle aldrig trivas bättre någon
annanstans, säger hon.

M I N D E L AV L U L E Å

HÄLLBACKEN

PORSÖN

L U L E Å
BJÖRKSKATAN

LULSUNDET

LERBÄCKEN

BERGVIKEN

ÖSTERMALM

Hertsön

CENTRUM

LÖVSKATAN
BERGNÄSET

SVARTÖN

HERTSÖN I SIFFROR

Kolonilotterna och
”fågelholkshusen” är
typiska för Hertsön.

•

38,8 år medelålder

•

5 422 invånare

•

628 arbetstillfällen

•

365 inpendlare

•

Luleås största bostadsområde
utanför innerstaden.

Se och uppleva
•

Hertsö Kullar

•

Hertsöträsket

•

Hertsölandets naturreservat

•

Kolonilotterna

Varför heter det Hertsön?
Hertsön fick troligtvis sitt namn under
1300-talet, efter den första bosatta. Herse var
ett vanligt mansnamn på den tiden, och man
tror att Hertsön fått sitt namn från Herses ö.

På Hertsön bubblar föreningslivet med fotboll, basket och friluftsliv.
”I mars arrangerar vi OS för våra SFI-elever på Hertsö Kullar. Det är
verkligen det ultimata fritidsområdet. Mitt i ett bostadsområde och närheten
som det innebär, möjlighet till skidåkning, pulka eller en tur till eldstaden.”
Kristina Oja, lärare för SFI på Luleå kommun.
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FOKUS

Ett år efter rapporten
– Vad hände?
För drygt ett år sedan presenterades konsultrapporten ”Luleås ekonomi
och digitalisering”. Den rekommenderade flera åtgärder för att klara
utmaningarna med en åldrande befolkning och ökande välfärdskostnader.
Hur långt har Luleå kommun kommit i arbetet? Tf kommundirektör
Anna Lindh Wikblad ger svar.
Text: Susanne Lundblom / Grafik: Joakim Höggren

Minskade kostnader
genom effektiviseringar
– Utvecklingen visade att kommunen
skulle gå med underskott 2022 om vi inte
drog i handbromsen. Politikerna beslutade då om ett effektiviseringskrav för alla
förvaltningar på totalt 270 miljoner kronor,
vilket motsvarar ungefär sex procent av
våra totala verksamhetskostnader. Och
nyligen kom beslutet om ett tvåprocentigt
överskott varje år för att klara framtida
investeringar. Det betyder att vi ska
minska kostnaderna med ytterligare
110 miljoner fram till 2022.
– Det är och har varit tufft, men vi
klarade budgeten för 2019 och räknar
med att klara den även i år. Däremot återstår arbete för att klara 2021 och 2022.
Det extra statsbidraget som kommer
i år löser inte utmaningarna, men ger
lite andrum eftersom förändringar ofta
kostar inledningsvis.

Dra nytta av
digitaliseringens möjligheter
– Det har varit stort fokus på ekonomin. Men minst lika viktigt är att hitta
nya arbetssätt eftersom det är brist på
arbetskraft. Vi måste tänka nytt och
jobba med både digitalisering och
annan verksamhetsutveckling.
– Vår nya avdelning Innovation och
utveckling ska stötta alla förvaltningar i
arbetet. Vi startar upp tre innovationsteam kopplade till framtidens äldreomsorg, utbildning och samhällsbyggande
som ska titta på hur vi kan fortsätta leverera god service med mindre resurser. För
att fixa det behöver vi hjälp av alla medarbetare som ser vad som kan förändras
och förbättras.

Tydligt ledarskap
och uppföljning
– Vi har tagit fram en ny ledarfilosofi
som bland annat trycker på att vi behöver
chefer som uppmuntrar till nytänkande
och utveckling. Vi ska ha ett modernt
ledningssystem som utgår från tillit och
delaktighet, men med tydliga mål som
ska följas upp löpande.

Utvecklad samverkan
med andra aktörer
– Det finns inget facit vad som är framtidens kommun, därför har vi samverkan
med andra kommuner för att lära av
varandra och byta goda idéer.
– Vårt nya bolag Luleå Business
Region arbetar nära näringslivet för att
vässa och samordna vårt arbete med
att locka nya etableringar och talanger
till Luleå. En annan viktig samarbetspartner är universitetet.

Inkludera och informera
medborgare och medarbetare
– Vi måste bli bättre på dialog och
fånga upp de tankar som finns. Vara så
närvarande och tydliga som vi kan.
– Medborgarnas och medarbetarnas
förståelse och förtroende måste förtjänas.
Samtidigt ska alla vara medvetna om att
kommunen är inne i en nödvändig och
stor omställningsresa. Vi måste förhålla
oss till att arbeta och leva i ständig förändring för att Luleå ska kunna fortsätta
växa och utvecklas.

Bakgrund
Antalet barn, ungdomar
och äldre ökar snabbare
än befolkningen i arbetsför
ålder. Det betyder att det
varken kommer finnas tillräckligt med skatteintäkter
eller arbetskraft för att producera välfärd på samma
sätt som tidigare. Det här
påverkar alla kommuner,
även Luleå. Att fortsätta
som förut är därför inte ett
hållbart alternativ.

A K T U E L LT

Enklare att använda
kommunens e-tjänster
Från april i år ska det bli enklare
att hitta till kommunens e-tjänster
och digitala blanketter. Den nya
funktionen Mina sidor gör det möjligt
att följa alla ärenden med kommunen.

Det är och har varit tufft,
men vi klarade budgeten
för 2019 och räknar med
att klara den även i år.
Anna Lindh Wikblad,
Tf kommundirektör,
Luleå kommun

Självservice kommer då att bli vägen in
till alla slags tjänster som till exempel
ansökningar, anmälningar och bokningar.
Tjänsterna ska vara sökbara samt enkla att hitta och förstå.
När du har använt en e-tjänst kan du följa ditt ärende via
funktionen Mina sidor. Där ser du om ditt ärende har påbörjats
och kan kommunicera med din handläggare. Det kan t.ex. vara
meddelanden om att du behöver komplettera ditt ärende, eller
ett besked om ditt ärende har godkänts eller avslagits, eller
vilken plats du har i en kö.
Att använda e-tjänster och digitala blanketter förenklar för dig
som kund. Du kan kontakta oss och ta del av vår service när
det passar dig, oavsett var du befinner dig eller vilken tid på
dygnet det är.
Digitala tjänster innebär också att vi sparar på miljön när vi inte
längre skriver ut blanketter på papper som vi skickar med post.
För en del tjänster behövs e-legitimation för att identifiera sig.
OM DU BEHÖVER HJÄLP MED ATT HITTA ELLER FYLLA I DIGITALA

Kontakta Kundcenter på telefon 0920-45 30 00,
se även www.lulea.se
TJÄNSTER:

Årets bygd: skärgården
Ur motiveringen: ”I Luleå skärgård finns det ungefär 1312 öar,
av dessa öar är 12 stycken bebodda. Luleå Skärgårdsförening
huvuduppgifter är att verka för att livsvillkoren för fastboende
och deltidsboende i Luleå skärgård förbättras, att främja skärgårdens näringsliv samt att skydda och vårda skärgårdens
miljö. Luleå skärgård är ett geografiskt utspritt lokalsamhälle
med stora utmaningar där Skärgårdsföreningen och övriga
föreningar samt företagen arbetar gemensamt för en långsiktig
positiv utveckling av bygden”.

Årets trygghets- och
folkhälsoinsats: Luleå kajakklubb
Ur motiveringen: ”Klubben arbetar för att göra unga till såväl
skickliga kanotister som ansvarsfulla ledare. I en kultur som
präglas av delaktighet lär sig både flickor och pojkar att vistas
tryggt på vattnet och att ta hand om varandra och naturen.
Luleå kajakklubb är ett gott exempel på ett folkhälsoarbete i
ett brett perspektiv”.
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FOKUS

Tolv frågor om ekonomin
Driftbudget, investeringsbudget, överskottsmål, resultat:
Det är inte alltid lätt att hänga med i ekonomisvängen.
Vårt Luleå har fått tolv detaljerade frågor om kommunens
budget och resultat av läsaren Sven Persson i Ersnäs.
Text: Katja Güth Laitila / Grafik: Joakim Höggren
0,30%

5 Ingår någon del av investerings– När diskussionen kom upp att
kostnaderna i driftbudgeten?
skolan skulle läggas ned ville vi sätta
Nyinvesteringar ingår i investeringsin oss i siffrorna om kommunens ekonobudgeten. Alla investeringar kostar i
mi. Vi letade fram material och försökte
någon form, förutom själva uppföranförstå hur det hänger ihop. Men vi fick
det. Ett nytt badhus, en ny skola,
inte riktigt en helhetsbild, berättar han.
kostar i drift; för uppvärmning, per-

sonal, avskrivning etc. Investeringar
bidrar till driftkostnader.

Här kommer tolv frågor från vår läsare
och kommunens svar.
6

Ingår överskottsmålet i driftbudgeten?
Ja, det räknas in. Detta enligt styrande
dokument för god ekonomisk hushållning och beslut i fullmäktige om ett

1 Är kommunens ekonomi

uppdelad i en driftbudget
och en investeringsbudget?
Ja, det stämmer.

tvåprocentigt överskottsmål av resultatet varje år.

2 Vilken är omslutningen

4 Hur stor del av driftbudgetens
kostnader utgörs av personalkostnader? (bilersättningen, kostförmån,
traktamente, arvoden)
Det håller kommunen på att fastställa
för 2020. Under 2019 uppgick personalkostnader m.m. till 3,5
miljarder kronor.

400 mkr

%

3 Vilken är fördelningen på de

olika verksamhetsområdena?
Driftbudgeten fördelas enligt följande:
• 1,8 miljarder kr: barnoch utbildningsförvaltning
• 1,7 miljarder kr: socialförvaltning
• 323 miljoner kr: kulturoch fritidsförvaltning
• 241 miljoner kr: kommunstab
• 191 miljoner kr:
stadsbyggnadsförvaltning
• 108 miljoner kr: kollektivtrafik
• 100 miljoner kr:
arbetsmarknadsförvaltning
• 58 miljoner kr: räddningstjänst
(samt 9,4 mkr överförmyndarnämnd, 3,2 mkr valnämnd,
2.5 mkr kommunrevision)

9 Vad beräknas det ekonomiska

resultatet bli 2020?
87 miljoner kronor, det är lägre
än överskottsmålet.

10 Hur stort är det statliga bidrag

kommunen erhåller 2020?
Det är inte helt fastställt än, i dagsläget
är det 612 miljoner kronor i generella
statsbidrag. Därutöver har diskuterats
ytterligare generella statsbidrag från
regeringen, efter riksdagens beslut om
vårbudgeten i april vet vi om och hur
mycket extra pengar vi får.

11 Den kommunala skatteutjämningen

för respektive budget 2020?
Driftbudget uppgår till 4,8 miljarder
kronor. Investeringsbudget 872
miljoner kronor för 2020.

2
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innehåller flera poster: Hur är
detta fördelat?
Kommunen får sammanlagt 612 miljoner kronor i utjämningssystem och
övriga statsbidrag. Utjämningssystemet
är väldigt komplext. Kort kan det beskrivas att det består av två olika delar:
kostnadsutjämning och inkomstutjämning. Luleå kommun behöver betala
in ytterligare 80 miljoner kronor mer
i kostnadsutjämningen efter lagändringen 2019.

Varför detta överskottsmål?
Enligt kommunallagen ska kommuner 12 Delar av kommunägda Lulebos
”upprätta budgeten så att intäkterna
fastighetsbestånd har sålts ut till
överstiger kostnaderna”. Överskott är
privata ägare. Vilken blev köpenödvändigt för att finansiera ny och
summan och hur har kommunen
underhålla befintlig infrastruktur och
använt denna intäkt?
kommunala fastigheter, pensionsLuleåbo sålde 2015 och 2016 totalt cirka
åtaganden samt att ha en beredskap för
3 000 lägenheter till en sammanlagd
oförutsedda utgifter, som till exempel
köpeskilling om cirka 2 miljarder krovikande skatteintäkter. Kort och gott
nor. Lulebo har använt cirka en miljard
alltså för att långsiktigt kunna leverera
till att amortera lån, bygga till exempel
välfärd och samhällsbyggnad. Kommulägenheter på Kallkällan, Bergnäsets
nen har råd att investera för 400–500
trygghetsboende, renoverat fastigheter
miljoner per år. För 2020 är investeringsamt delat ut 400 miljoner kronor till
ar planerade till 872 miljoner kr så därägaren. Av summan har kommunen
för behöver man låna till investeringar.
till exempel rustat upp lekplatser och
skolgårdar samt planerar att bygga nytt
8 Hur stor är kommunskulden och
badhus på Hertsön.
vilken är den årliga ränte- och amorteringskostnaden? Vilken är räntan?
87 mkr
Kommunskulden uppgår till 800 miljoner kronor, kommunens snittränta är
0,30 procent. 2019 betalade kommunen
2,6 miljoner kronor i räntekostnad,
ingen amortering görs i nuläget.

612 mkr

A K T U E L LT

Information ska
vara tillgänglig för alla
Alla personer ska ha samma möjlighet att ta del av kommunens
digitala service, oavsett funktionsnedsättning eller inte. Det är
resultatet efter ett EU-direktiv som nu också har blivit en svensk
lag. Just nu jobbar kommunen med att se över innehållet som
finns på kommunens webbplatser som till exempel www.lulea.se.
Den nya lagen säger att alla användare ska kunna ta del av digital
service från kommuner, regioner, myndigheter och andra offentliga aktörer. Tillgänglig service innebär att webbsidor, dokument,
e-tjänster, formulär, appar med mera ska gå att läsa och använda med tekniska hjälpmedel som till exempel skärmläsare eller
punktskrifts-display.
– Redan innan lagstiftningen trädde i kraft arbetade vi med
att alla ska kunna ta del av kommunens digitala information.
Senaste året har vi lagt ner ett omfattande arbete på att anpassa
oss till lagstiftningen. Arbetet ska vara klart i september 2020,
säger Roger Jönsson, kommunikationschef.
Från 2021 ska även filmer, e-tjänster och appar vara anpassade
och tillgängliga för alla användare. Vissa typer av material är
undantagna från lagen, det gäller till exempel kartor.
FAKTA

• EU beslutade i december 2016 att alla EU-länder ska ha lagar
som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare,
inklusive personer med funktionsnedsättning.
• Den nya lagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig
service i Sverige, trädde i kraft den 1 januari 2019.
• Det är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som kommer
att genomföra tillsyn och se till så att reglerna följs.
• En inventering av kommunens webbplats www.lulea.se visade
att platsen innehåller ungefär 3 500 webbsidor, 5 000 nyheter,
17 000 pdf-filer och 500 filer i Officeformat.

Äldresupporten
stöttar och vägleder
Äldresupporten finns till för att ge information, råd och stöd till dig som är äldre.
Syftet är att du ska få en mer aktiv och
meningsfull vardag. Vi vänder oss till
dig som har få och enkla stödinsatser
idag och som är intresserad av att delta
i olika aktiviteter. Med oss kan du få
hjälp att hitta socialt umgänge samt
bland annat information om hjälpmedel
eller hemtjänst.
Låter det intressant? Kontakta Luleå
kommuns kundcenter och meddela att
du söker Äldresupporten, så blir du uppringd av en undersköterska.
Äldresupporten startade som ett projekt
med pengar från kommunens pott för
sociala investeringar och är nu på väg att
bli en permanent verksamhet.
LÄS MER OM ÄLDRESUPPORTEN

www.lulea.se under fliken
Omsorg & stöd.
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INBLICKEN

”Tjejerna är som
mina extrabarn”
Camilla Karlström är fotbollstränare i LIRA BK. Hon är en
av alla de eldsjälar i klubb- och föreningslivet som lägger
ner både tid och engagemang helt ideellt. Det är tack vare
dem som verksamheterna går runt.
– Jag ser det inte som en uppoffring. Det är ett sätt att
leva, och jag trivs med det, säger Camilla Karlström.
Text: Karin Kemi / Foto: Susanne Lindholm

INBLICKEN

Övningarna på planen avlöser
varandra. Tränarna har delat upp
laget i grupper och instruerar
spelarna i olika moment.
Bollar, koner, mål och annan
utrustning flyttas och läggs ut allt
eftersom. Så småningom är det
dags för spel och de stora
målburarna rullas på plats.

Så här års tränar de flesta av kommunens lag i Arcushallen i Karlsvik. Den
här kvällen har LIRA:s juniordamer
träning och hallens stora fotbollsplan
är uppdelad mellan flera olika lag.
Minst två timmar, tre kvällar i veckan
under lågsäsong, står Camilla Karlström på den gröna konstgräsplanen
och coachar tjejerna i laget. Men hon
är inte ensam. Hon delar ansvaret med
två andra tränare.
Under högsäsong är det än intensivare.
Fler träningstillfällen, matcher och
cuper både vardag och helg.
Hon har följt laget sedan det bildades för ungefär åtta år sedan. Den
egna dottern och många av de andra
spelarna är kvar sedan starten, vilket
är lite ovanligt.
– Många tjejspelare droppar av
allt eftersom de blir äldre, men vi har
lyckats få de flesta att fortsätta, säger
Camilla Karlström.
De relationer som byggs upp
mellan tränare och spelare är en bidragande orsak till Camilla Karlströms
engagemang.
– Jag har flera roller, säger hon.
Tränare, resurs, psykolog och
mycket annat. De här tjejerna är
som mina extrabarn.

Hon ser många positiva saker med
att barn och ungdomar fostras i en
lagsport. Till exempel kamratskap
och gemenskap, men också att lära
sig visa hänsyn.
– Vi har jobbat mycket med de här
bitarna i laget, säger Camilla Karlström,
och fortsätter:
– Egentligen är det riktigt bra förberedelser inför vuxenlivet.
För att laget ska gå runt ekonomiskt är
det viktigt att både spelare och föräldrar kan hjälpa till på olika sätt. Träningskläder, matchställ, resor och annat
ska bekostas.
– Det är en stor apparat, menar
Camilla Karlström, och många gör ett
fantastiskt jobb. Försäljning av fika och
lotter, fixa extrajobb, bokning av resor
och logi. Periodvis har jag ansvarat
för flera delar och det har blivit nog så
tungt, medger hon.

På dagarna arbetar Camilla Karlström
som chef på Gammelstads Hälsocentral. Ett jobb som inte alltid innebär
40-timmarsvecka. Hennes egen träning
har inte varit prioriterad, men i takt
med att de två egna barnen blir äldre
ser hon en ljusning.
– Min tid kommer så småningom.
Just nu vill jag fortsätta att träna min
dotters lag. Även om man ibland känner sig sliten så är det värt det. Jag får
så mycket energi tillbaka av tjejerna,
säger Camilla Karlström, med famnen
full av bollar.
Träningen går mot sitt slut. När
Camilla Karlström väl är hemma för
kvällen har klockan blivit tio. Om två
dagar är det träning igen.
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Trygghetsboendet ligger centralt, ett stenkast från Råneälven.
Alla lägenheter är komplett utrustade med diskmaskin och
kombitvättmaskin (tvätt och torktumlare i ett).
Konst från Luleå-konstnärerna Elisabeth Englund och Tex Berg
pryder väggarna.
Det är ett trivselhus, säger Eva Holmberg.

Här är Råneås nya trivselhus
23 nybyggda fräscha lägenheter, i centralt läge. Fri blick till
Råneälven, nära till affärer, hälsocentral och busshållplats. Får vi
lov att gå lite husesyn i Lulebos nya trygghetsboende i Råneå?
Text: Katja Güth Laitila / Foto: Jennie Pettersson

Vårt Luleå får en alldeles egen visning
av det nya trygghetsboendet innan det
invigs officiellt. Eva Holmberg är marknadsansvarig på Lulebo och guidar oss
runt. Vi börjar i den trivsamt inredda
samvarolokalen. Här luktar det så där
fräscht som bara efter en nybyggnation
eller renovering. Det här är hyresgästernas gemensamma vardagsrum, förklarar Eva Holmberg:
– Rummet har utrustning för 30
personer, det passar bra för kalas eller
om man bara vill hänga och umgås en
stund. Vi kommer också att anställa en
trivselvärd som ska erbjuda olika
aktiviteter som ska stimulera både
fysiskt, psykiskt och socialt.
Trygghetsboende är vanliga hyreslägenheter, fast för äldre över 65 år.

Det är inget vård- och omsorgsboende,
men lägenheterna är anpassade för de
äldres behov så att de även passar rullstolsburna. Det är ett enklare boende,
man slipper klippa gräs eller skotta snö.
Det är lugnare, med grannar i ungefär
samma ålder.
– Jag brukar skämta att det är ju
egentligen ett trivselhus. Man kan vara
själv när man behöver och träffa
grannarna när man vill. Den sociala
sammanhållningen skapar dessutom
extra trygghet, säger Eva Holmberg.

Det finns ett antal lediga lägenheter i trygghetsboendet. Vill du flytta in? Ställ dig i bostadskön på
www.bostadlulea.se eller ring 0920-45 45 99.

Trygghetsboendet Råneå
•

13 lägenheter med ett rum
och kök på 35 kvm, ung
5 200 kr månadshyra

•

10 lägenheter med två rum o
kök på 45 kvm, ung 6 600 kr
månadshyra

•

Inom Luleå kommun finns
sammanlagt 350 bostäder i
trygghetsboende

•

Byggkostnad 31 miljoner kr

INBLICKEN

Farhan Auder kom till Luleå år 2011 med sin
familj. Idag är han bilskadereparatör på en
verkstad i Luleå.

Farhan gick raka
vägen till ett jobb
Från att inte kunna ett ord svenska till att få fast anställning
som bilskadereparatör i Luleå. – Vi är extra glada över det goda
samarbetet med Vuxenutbildningen, säger Thomas Fredriksson,
verkstadschef på Bilbolaget.
Text: Sara Ruthberg / Foto: Anders Alm

Farhan Auder flydde tillsammans med
sin familj från Irak där han arbetade
som verktygsmakare. Först kom Farhan,
hans fru Sooma och deras två barn till
Tyskland där han fick jobb på Mercedes. Sedan reste familjen vidare till
Sverige och hamnade i Luleå år 2011.
Väl i Luleå började Farhan studera på
SFI (Svenska för invandrare) och fick
sedan en plats på fordonsutbildningen
som Vuxenutbildningen driver. Sooma
har också studerat på Vuxenutbildningen, en yrkesutbildning med inriktning mot restaurang.

Fordonsutbildningen som Farhan studerade är anpassad för SFI-elever med
skilda språk- och yrkeserfarenheter. I
utbildningen får de bland annat träna
sig på praktiska och teoretiska kunskaper i en träningsverkstad tillsammans
med en yrkeslärare två dagar i veckan.
– Farhan är ett bra exempel på hur
man effektivt tar sig in på arbetsmarknaden. Att kunna ta vara på personers
tidigare erfarenheter, som i Farhans fall,
och stärka upp med språkundervisning
i svenska, yrkessvenska och yrkeskurser ger bra möjligheter för att bygga
upp en fungerande framtid med familj,
bostad och arbete, säger Michael Kerry,
yrkeslärare på fordonsutbildningen.

I sista delen av utbildningen går
eleverna som lärling på ett företag,
där de läser yrkeskurser som motsvarar Skolverkets nationella fordonsprogram som finns på gymnasieskolor runt om landet.
Farhan trivdes med fordonsyrket och
fick lärlingsplats på Bilbolaget i Luleå.
Efter examen år 2019 fick han direkt
anställning.
– Utbildningen har varit ett mycket
lyckat upplägg, jag har fått stärka mig i
svenska tillsammans med rena yrkeskurser med yrkessvenska. Jag har också
fått lära mig svensk kultur- och yrkespraxis, helt enkelt hur det fungerar ute
på våra arbetsplatser, som är väldigt
viktigt när man sen kommer ut i arbete,
säger Farhan Auder.
Bilbolaget som funnits sedan 1932 i
Luleå tycker att Farhan är en klippa
på företaget.
– Farhan är snabblärd, hjälpsam och
en klippa för vårt gäng. Vi är mycket
glada att han är här. Det är inte alltid
lätt att hitta rätt kompetens, vi är därför
extra glada över det goda samarbetet
med Vuxenutbildningen. Flexibiliteten i
utbildningen gör att människor snabbt
kan få ett jobb, säger Thomas Fredriksson, verkstadschef på Bilbolaget.
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R E K O M M E N D E R AT

Vad tycker du
om Vårt Luleå?

BOKTIPS

Tidningen du håller i handen har fått en ny form.
Vad tycker du om det? Vi skulle uppskatta om du
kunde fylla i nedanstående blankett och skicka till oss. Du kan
även göra det på webben: www.lulea.se/enkat-vartlulea.
Hela enkäten är förstås anonym. Tack för din medverkan!

Läser du Vårt Luleå?

Alltid

Ibland

Aldrig

Om aldrig, vad är anledningen?_____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Hur mycket av tidningen läser du?
Hela tidningen

Någon artikel

Tycker du att Vårt Luleå ger dig
information om kommunens
verksamheter och utveckling?

Bara skummar

Ja

Delvis

Nej

Hur uppfattar du språket i texterna?
Lättläst

Svårbegripligt

Tidsbrott
Mattias Kunto, Norrlandsbok 2019

Ingen uppfattning

Vad tycker du är bra med Vårt Luleå?_______________________________

Gillar du tidsresor och historia så är den här första
delen i serien Evigheten något för dig. Huvudpersonen Kevin rymmer från ett HVB-hem i Gammelstad tillsammans med tvillingarna Anton och
Simon. Kevin och Anton hamnar efter en mycket
omvälvande händelse i Gustav Vasas Sverige. Debutanten Mattias Kunto har skrivit en spännande
historisk Science fictionroman och jag ser fram
emot att läsa del två – ska Kevin hitta sina försvunna föräldrar?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Vad tycker du är mindre bra?_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Vad skulle du vilja läsa mer om?____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Sammanfattningsvis, vilket helhetsbetyg ger du Vårt Luleå?
Markera med ett kryss på skalan
Dåligt

Läser du webbtidningen www.vartlulea.se?

Utmärkt

Ja

Nej

Övriga synpunkter?________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Hur gammal är du? ____________ Kön?_______________________________
I vilken stadsdel/by bor du?________________________________________

Luleå kommun
SVARSPOST
20595388
978 00 Luleå

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Bete sig
Linda Jones, Vox by Opal 2019
När Stina efter en längre tids resande kommer
hem till sina föräldrar inser hon snart att något är
förändrat. Pappa har plötsligt blivit gammal och grå
medan mamma använder både nagellack och parfym. Inte finns det någon polarkaka i skafferiet
heller, och alla de älsklingsrätter hon sett fram
emot ersätts av spaghetti och köttfärssås. När sanningen uppdagas inser Stina att hon måste göra
något – hon drar till skogs! Bete sig är en mycket
läsvärd och mogen debut.
Agneta Krohn Strömshed, folkbiblioteken i Luleå

A K T U E L LT

KALENDARIUM

Fler tips på www.visitlulea.se

GODA RÅD

Poesi
Mjukslöjdsträff
Inspirera och inspireras – ta
med ditt eget slöjande! Varför
inte prova ett nytt hantverk i år?
Tid: kl 12–16
Plats: Stadsbibliotek
1
mars

Kom med en dikt, en text,
en tanke. Eller kom och
bara lyssna.
Tid: kl 17–18
Plats: Konsthallen
11
mars

En ny bokklubb för dig
i åldern 9–13 år. Fyra
torsdagar under våren.
Anmäl dig till anna-maria.lindvall@lulea.se
Begränsat antal platser.
Tid: kl 15
Plats: Biblioteket Reginerummet

Trippel till våren
Anna Svensson skapade skulpturen Forever Young och Markus
Lantto Älgen i solnedgång till
den nya stadsdelen Kronandalen. Konsthallens nya utställningar presenterar mer
av deras konstnärskap. Dessutom visas
Gunilla Sambergs utställning SomKropp
– till Maria och Marlene.
Tid: vernissage kl 12
Plats: Konsthallen
7
mars

Nu börjar sportlovet och
med det höjs förväntningar
på vad man borde göra. Här
kommer Föräldrasupportens bästa tips inför lovet.
1 Planera lovet tillsammans med
barnet. Vad vill barnet göra
under lovet? Vill barnet mest
hänga med kompisarna eller
få extra tid att spela Fortnite?
Vilka förväntningar har du som
förälder på hur lovet ska se ut?
Att planera tillsammans stärker
gemenskapen i familjen även
om alla önskemål inte går att
genomföra.

Bokklubben nio tretton
5
mars

Ett enklare lov

Rio Concertdance
Italienska världsdansösen
Alessandra Ferri, New Yorkbaserade Herman Corneio och
pianist Bruce Levington bjuder på hänförande balettföreställning i världsklass.
Lyssna på dansen och se musiken!
Tid: kl 19
Plats: Stora salen, Kulturens hus
Pris: 180 kr
17
mars

Johanna Nordström
“Ring Polisen” är ett vanligt
förekommande uttryck i
Johanna Nordströms sociala
medier och föreställningen kommer att
kretsa kring Johannas fascination för
polisyrket och kriminalserier.
Tid: kl 19
Plats: Stora salen, Kulturens hus
Pris: 250 kr–405 kr
27
mars

2 Vad har ditt barn behov av?
En del barn gillar att ta dagen
som den kommer och behöver
kanske vila från vardagslunken.
Andra mår bäst av att följa sina
invanda rutiner med mat, sömn
och planerad aktivitet. Sätt
fokus på det som passar ditt
barn och er familj!
3 Försök hitta tid till trevliga stunder tillsammans. Det behöver
inte vara dyra eller tidskrävande
aktiviteter. Gör en miniutflykt
med korvgrillning eller gör
kvällsfikat med extra guldkant.
Spela spel eller se på favoritserien tillsammans. Skidsemester
eller skoterturer är fantastiska
men är inget måste för att skapa de bästa minnena.

LÄS MER
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HISTORIEN

Barnmorska Ida Öström i unga år, omkring 1885.
Foto: Hanna Rutbäck, Luleå
Kommunalhemmet (fattiggården) som invigdes
1888 på Östermalm, början av 1920-tal. Foto: Okänd.
Okända barn från Luleå, kanske förlösta av Ida
Öström,1906. Foto: Henny Tegström, Luleå.

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

Ida Öström –
barnmorska för
hundra år sedan
Barnmorskan Ida Öström var med vid hela 978 förlossningar
under 35 års tjänstgöring. Efter barnmorskeexamen i Stockholm
verkade hon under åren 1891–1925 i Luleå med omnejd. Vi kan
läsa historien om henne i en av stadsarkivets årsböcker.
Text: Karin Kemi / Foto: Luleå stadsarkiv

Tack vare de noggranna anteckningar
hon förde i sina arbetsböcker, totalt 16
till antalet, kan man följa hennes arbete.
Böckerna är fyllda av namn på föderskor, deras nyfödda barn, förlossningsberättelser och livsöden.
Yrket krävde ständig beredskap, när
som helst på dygnet, i alla väder och
många gånger under svåra förhållanden. Lite hjälp var att transport till de
olika uppdragen ingick. Med häst och
vagn, och med båt om någon av
skärgårdens bofasta kallade. Väl på
plats ingick också ett mål mat.
Barnmorskan fick till stor del själv
bekosta den utrustning som hon bar

med sig i en stor väska. Instrumentkokare, febertermometer, pincetter,
peanger, lavemangskanna, bäcken,
katetrar och mycket annat. Lapislösning
till det nyfödda barnets ögon, salpetersyra för att kunna fastställa om modern
har äggvita i urinen och så förlossningstången förstås.
När Ida Öströms startade sin yrkesbana hade kunskapen om hygien och
bakteriespridning slagit igenom. Det
fick stor betydelse för förlossningsvården och ökade chanserna för både mor
och barn att överleva. I ett utskick från
Kungliga Medicinalstyrelsen till alla
barnmorskor i Sverige fanns en detaljerad beskrivning av hur händerna skulle

rengöras inför förlossning. Dessutom
infördes bruket av desinfektionsmedel,
exempelvis Karbol.
Hennes distrikt innefattade Luleå stad
och byarna runt om. Men även inrättningar som fattiggården och kronohäktet Vita Duvan, där ogifta mödrar och
kvinnor från samhällets utkanter födde
sina barn.
Många var det lyckosamma förlossningarna. Till exempel den hos familjen
Nilsson, där två flickor på 2,7 respektive 2,5 kilo utökade familjen till sammanlagt tio barn.
Sämre gick det 1898 hos familjen
Bergqvist. Redan när barnmorskan kom
hade föderskan Karin täta verkar men
barnet låg fel. Läkare tillkallades, och
med gemensamma krafter lyckades de
förlösa en dödfödd pojke. Trots Ida
Öströms omsorger om modern efter
förlossningen avled den 28-åriga Karin.
Kvar fanns man och fyra barn.
Genom Ida Öströms arbetsböcker finns
ett unikt stycke historia bevarat. Mellan
de prydliga textraderna, som beskriver
nära tusen förlossningar, finns både
glädje och sorg inskrivet.
Ur Stadsarkivets årsbok 2012 –2013,
Inger Hjelm.

