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Minnesanteckningar Framtidsdagarna 2016
Datum: 2016-11-29/30
Närvarande: Kommunfullmäktiges ordförande, Budgetutskottet, ordförande i styrelser, nämnder och
kommunala bolag, KDL och VD i kommunala bolag samt analysgruppen.

Alla presentationer läggs i på lulea.se
0. Inledning
Yvonne Stålnacke, Niklas Nordström och Mikael Lekfalk inleder med att slå fast att det är
viktigt att samlas för att skapa en gemensam bild vad gäller utmaningar och prioriteringar.
Luleå kommun har ett bra utgångsläge på flera områden och resultaten talar sitt tydliga
språk. Stålverk 80 var ett avbräck som påverkat ända till dagsläget. Nu har dock
bostadsbyggandet tagit fart och det finns många viktiga områden att utveckla, där fler
arbetstillfällen ligger närmast i tur. Det är nödvändigt att fokusera på rätt saker och skapa
resultat. Vi ska klara integrationsutmaningen tillsammans. Om vi ska lyckas med
välfärdsuppdraget är mellankommunalsamverkan helt avgörande. Vi måste vara duktiga
att kommunicera det vi gör och skapa en stolthet i organisationen. Vi ska inte bara sända,
vi ska också föra dialog och göra jämförelser exempelvis med Bodö, Uleåborg, Umeå och
Tromsö.
1. Återrapportering programarbetet
Anders Bylund hänvisar till den uppföljning som ligger på hemsidan:
Programuppföljning
Programmen är på en hög nivå och de indikatorer som används är svåra att påverka på
kort sikt. I samband med uppföljningen har representanter från verksamheterna träffats för
att gemensamt komma fram till ett antal avgörande faktorer att hålla koll på.
2. Digitalisering
Mats Rimton från Futurement AB ger en ingående beskrivning rörande digitaliseringens
innehåll och förväntade påverkan på vår framtid. Det har inte funnits större möjligheter att
göra avtryck än det gör idag. Sverige är ganska långt fram när det gäller digitalisering.
Digitalisering handlar dock om så mycket annat än den rena tekniken.
Vem visste vad en tsunami var före katastrofen i Asien för 12 år sedan? Händelserna och
efterverkningarna då visar att allt kan ändras i ett slag. Det handlar om en ny insikt som vi
måste ha med oss i framtiden. Digitaliseringen kommer också att påverka oss
monumentalt. Hur ska vi hantera det och hur kan vi använda det?
Moores lag formulerades 1965 av Intels medgrundare Gordon Moore. Den säger att
antalet halvledare på ett chipp ska fördubblas med tvåårsintervall för att hålla en ständig
prestandatillväxt utan att priset skjuter i höjden. Annorlunda uttryckt: För var 24:e månad
dubblas hastigheten på en processor till halverat pris. Under de kommande 10 åren
kommer mer att hända än det gjort under de senaste 300 åren. År 2020 fördubblar vi vår
information på 12 timmar. År 1900 tog en fördubbling 100 år. År 2025 kommer en dator
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att motsvara en mänsklig hjärna. År 2045 kommer en dator att motsvara alla mänskliga
hjärnor.
Digitalisering är en megatrend, vilket innebär att det inte finns någon väg tillbaka.
Tidigare megatrender har varit: industrialisering/urbanisering, globalisering, datorisering
och mobil-datorisering.
Smartphone har förändrat hela vårt sätt att leva. Vi måste alla ta ansvar för att hänga med.
Billigare, bättre och snabbare gäller eftersom människan är lat av naturen. Allt som inte är
gratis blir ointressant, vilket gör att det måste skapas nya affärsmodeller.
Vi måste alla fundera över följande:
- Vad betyder detta för mig?
- Vad innebär detta för Luleå kommun?
- Vad innebär detta för mitt arbete?
3. Integration
Maarit Enbuske går igenom förutsättningarna att mäta resultat när det gäller integration.
Det finns tre definierade målgrupper som vi ska skapa värde för: ensamkommande barn,
personer med uppehållstillstånd och asylsökande.
4. Kollektivtrafiken
Karl-Johan Gramner berättar om vision och handlingsplaner för LLT.
Kollektivtrafikbarometern utgör ett bra jämförelseverktyg som visar hur kollektivtrafiken
uppfattas hos ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år. Urvalet består
både av sådana som använder och som inte använder kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikbarometern har genomförts årligen sedan 2001. LLT låg länge i topp, men
har fallit en placering under senare. LLT:s betyg har dock inte sjunkit, men konkurrensen
hårdnar hela tiden.
5. Strukturerade samtal
Mats Karlsson ger en lägesbild inför planeringen 2018-2020. Deltagarna delas in i grupper
för att utifrån det komma med förslag till ”prioriterade mål” att vidarebearbeta vid
uppstarten 170126. Planeringsförutsättningarna ska vara framtagna 170228 och strategisk
plan och budget fastställd 170620.
6. Avslutning
Mikael Lekfalk tackar deltagarna för de två dagarna.

