Inriktning för boendeplanering
Luleå kommun 2007-2012

Antagen av kommunfullmäktige 29 augusti 2005
Reviderad och antagen av kommunfullmäktige 26 mars 2007

2

Innehåll
BAKGRUND
BOSTADSLÄGE OCH PLANBEREDSKAP

4
5

BOSTADSBESTÅND
STORLEK
GEOGRAFISK FÖRDELNING
UPPLÅTELSEFORM
ALLMÄNNYTTAN
UTBUDET AV SMÅHUS
UTBUDET AV STUDENTBOSTÄDER
UTBUDET AV SPECIALBOSTÄDER
LEDIGA BOSTÄDER
AKTUELL PLANBEREDSKAP FÖR BOSTÄDER
PÅGÅENDE PROJEKT INFÖR 2007

5
5
5
5
5
6
6
6
6
8
12

EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER

14

ALLMÄNT
SMÅHUS
FLERFAMILJSHUS
STUDENTLÄGENHETER
SPECIALBOSTÄDER

BOSTADSBYGGANDET 2007-2012

NYBYGGNADSBEHOV ENLIGT PROGNOS
NYBYGGNADSBEHOV ENLIGT VISION 2015
MÖJLIG NY- OCH OMBYGGNAD FÖR BOSTADSÄNDAMÅL
SAMMANSTÄLLNING

14
14
14
14
15

17

17
19
20
22

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR
BOENDEPLANERINGEN

23

KOMMUNENS ROLL
FLER HYRESRÄTTER
STRATEGI FÖR BEFOLKNINGSTILLVÄXT
SOCIAL VÄLFÄRD OCH INTEGRATION
EN GOD BEBYGGD MILJÖ
EFTERFRÅGESTYRD PLANERING
EN LEVANDE LANDSBYGD

23
24
25
27
31
32
35

PRIORITERADE MÅL FÖR PERIODEN 2007-2012

37

BILAGA:

38

Uppföljning av åren 2005 och 2006

3

BAKGRUND
Bostadsförsörjningen har en grundläggande betydelse för
människors välfärd. Varje kommun, inte bara tillväxtregionerna,
behöver en väl genomtänkt strategi för hur bostadsbyggandet och
boendet i olika delar av kommunen skall utvecklas. Från och med
1 januari 2001 gäller därför lagen om kommunernas ansvar för
bostadsförsörjningen, SFS 2000:1383 med tillägg SFS 2002:104.
I lagens första paragraf sägs att varje kommun dels ska planera
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder. Enligt Boverkets tolkning
av lagen omfattar detta inte bara bostäderna i sig utan också
boendemiljön. Det handlar heller inte bara om nyproduktion utan
i hög grad också om insatser i de befintliga bostadsområdena. Det
gäller alla invånares behov av bostäder men vissa grupper kan
behöva uppmärksammas särskilt, t ex äldre och funktionshindrade
eller ungdomar. Hur kommunerna ska bedriva sin bostadsförsörjningsplanering eller vad planeringen ska omfatta regleras
inte närmare, men utifrån socialtjänstlagens krav på kommunerna
finns ett desto mer tydligt bostadsförsörjningsansvar för människor
som själva saknar förmåga att skaﬀa eget boende samt att tillgodose
behovet av särskilda boenden för äldre, funktionshindrade och
personer inom psykiatrin. Vid planeringen av bostadsförsörjningen
skall kommunen, om det behövs, samråda med andra kommuner
som berörs av planeringen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
Utifrån tanken att bostadsförsörjning även innefattar boendemiljöer
och förutsätter inte bara kvantitativa värden utan också kvalitativa,
som hållbarhet och attraktivitet, kommer Luleå kommuns
bostadsförsörjningsplan framgent att heta ”Inriktning för
boendeplanering”. Detta i syfte att bredda begreppet. Till grund
för detta inriktningsdokument ligger planeringsförutsättningar
utarbetade vid Stadsbyggnadskontoret. En av grundpelarna i planen
är också en prognos över bostadsutvecklingen för Luleå kommun de
närmaste åren.
Detta dokument är ett instrument för att genomföra intentionerna
i kommunens översiktsplan i frågor som rör boende- och
bostadsbebyggelsefrågor. I och med påbörjandet av en ny
kommunövergripande översiktsplan kommer aspekterna kring
boendeplanering att behöva samordnas med denna. En mer
omfattande revidering av Inriktning för boendeplanering ska därför
ske först då översiktsplanen börjat ta form. En årlig uppdatering ska
dock göras kring det statistiska materialet.
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BOSTADSLÄGE OCH PLANBEREDSKAP
BOSTADSBESTÅND
Bostadsbeståndet i Luleå kommun består till 40 % av lägenheter
i småhus och till 60 % av lägenheter i flerbostadshus. En stor del
av antalet bostadslägenheter i Luleå kommun, nära 50 procent, är
uppförda under 1960- och 1970-talet.
Cirka 25 procent av bostadsbeståndet tillkom före 1960 respektive
efter 1980. Sedan 2001 har det tillkommit ca 100 lägenheter per år
genom nybyggnation i Luleå kommun.

STORLEK
Småhusbebyggelsen i kommunen består till nära 90 procent av
lägenheter som har 3 eller fler rum och kök. Bland flerbostadshusen
är fördelningen mellan mindre och större lägenheter mer jämn, inte
fullt 50 procent har 3 eller fler rum och kök.

GEOGRAFISK FÖRDELNING
Flerbostadshusen är till största delen lokaliserade till Luleå centrum
och centrumnära bostadsområden som Bergviken, Malmudden
etc. Med ökat avstånd från Luleå centrum ökar också graden av
blandad bebyggelse, t ex Björkskatan och Mjölkudden. I byarna och
på landsbygden finns nästan enbart småhusbebyggelse. Undantaget
från detta är dock Råneå, som efter Luleå är den största tätorten i
kommunen. I Råneå finns ca 350 hyresrättslägenheter.

UPPLÅTELSEFORM
Den vanligaste upplåtelseformen för bostäder i Luleå kommun
är äganderätt och uppgår till nästan 45 procent av marknaden.
Hyresrätt är den näst vanligaste upplåtelsesformen, drygt 35 procent,
medan bostadsrätt upptar cirka 15 procent av bostadsmarknaden.

ALLMÄNNYTTAN
Den absolut största delen av hyresrätterna i kommunen, ungefär
80 procent, förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB.
Den första januari 2007 fanns det 127 tomma lägenheter i Lulebos
bestånd, d v s en minskning med 127 lägenheter från föregående år.
Lulebo kommer inte att riva några lägenheter under året. Däremot
pågår projekt där lokaler görs om till lägenheter. Den kommunala
bostadsförmedlingen drivs också av Lulebo, på entraprenad av
kommunen. Bostadssökande kan i första hand nå information
om bostadsmarknaden på Lulebos hemsida. Det finns en form av
förturssystem inom kommunen för t ex hushåll med barn under
skilsmässa eller hushåll som av medicinska eller sociala skäl har akut
behov av ny bostad.
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UTBUDET AV SMÅHUS
Utbudet på villamarknaden har legat konstant under år 2005 2006. Flest villor finns ute till salu under vår till höst och sjunker
sedan under vintern. Det fanns ca 70 småhus till salu hos Luleås
fastighetsmäklare under oktober månad år 2006, samma siﬀra i
januari 2007 var ca 45. Detta är dock en minskning från tidigare
delen av 2000-talet då 120-150 småhus kontinuerligt var till salu.
Detta kan till viss del förklaras med att räntorna under de senaste
åren varit låga, samt att boendekostnaderna i allmänhet blivit
lägre, vilket underlättar för fler villaägare att behålla huset även
som ensamstående eller som pensionärer. För den äldre gruppen
villaägare som bott i sin villa under många år och där den största
delen av lånen är avbetalade kan ett byte av boende till en
bostadsrätts- eller hyresrättslägenhet också många gånger medföra
en ökad boendekostnad.

UTBUDET AV STUDENTBOSTÄDER
I Luleå finns idag ca 2 600 studentbostäder, samtliga belägna
inom gång- och cykelavstånd (3 km) från universitetet. Under
hela 1990- talet har tillgången på studentbostäder i Luleå
kommun varit relativt god och en kontinuerlig nyproduktion av
studentbostäder i universitetets absoluta närhet har skett. Luleå
tekniska universitet rekryterar studenter från hela Sverige. Endast
en tredjedel av studenterna inom universitetet kommer från
Luleå med omnejd och över 40 procent kommer från orter söder
om Dalälven. Såväl studenterna, universitetet och kommunen
har en gemensam strävan om ett väl utbyggt campus i vilket
studentbostäder i universitetets absoluta närhet ingår. För att
söka studentbostad sker ett nära samarbete mellan Lulebo AB och
Studentbo, kårernas studentbostadsservice. Lulebo AB förmedlar
sina egna studentbostäder, ca 2000 stycken. Bostaden ordnas då i
förväg så studenten vid ankomst till Luleå kan hämta ut nyckeln
på ett närbeläget ställe, t ex en bensinstation. Studentbo förmedlar
de privata studentbostäderna. Bostadsbristen vid studiestarten på
hösten har tack vare detta samarbete blivit mycket låg.

UTBUDET AV SPECIALBOSTÄDER
I Luleå finns i dagsläget 26 äldreboenden med sammanlagt
811 lägenheter samt 32 gruppboenden och 8 stödboenden för
funktionshindrade. En kontinuerlig förmedling av flyktingbostäder
och så kallade övergångsbostäder, alltså bostäder för personer utan
möjlighet att själv skaﬀa ett boende, sker också genom kommunens
försorg.

LEDIGA BOSTÄDER
Bostadsmarknaden som den såg ut i mitten av oktober månad 2006,
se tabell nedan, ger en uppskattning av hur det genomsnittliga
utbudet sett ut under året. Under vintern går vanligtvis försäljningen
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ner något och ger därför inte en helt rättvisande bild. Tabellen är
sammanställd av material från Internet. Samtliga fastighetsmäklare
i Luleå kommun är anslutna till webbtjänsten www.hemnet.se, där
utbudet av villor/radhus, bostadsrätter, fritidshus, gårdar samt
tomter till salu inom kommunen finns samlat. En sammanställning
av lediga hyresrätter och studentbostäder finns på det kommunala
bostadsbolaget Lulebos hemsida, www.lulebo.se. Privatförmedlade
fastigheter och lägenheter finns alltså inte med i denna statistik.

Lägenheter; lediga eller till salu i Luleå kommun oktober
2006
Källa:
Källa: www.lulebo.se www.hemnet.se
Bostadsområde Hyresrätts- Student- Bostadsrätts- Småhus
lägenheter lägenheter lägenheter
Ale
1
Antnäs
4
Avafors
1
Bensbyn
4
Bergnäset
4
1
2
Bergviken
14
Björkskatan
24
9
5
Björsbyn
2
Centrum
36
Ersnäs
2
Fällträsk
1
Gammelstad
1
8
Hertsölandet
1
Hertsön
41
4
Jämtön
2
Kallax
1
Karlsvik
2
1
Lerbäcken
1
Lulsundet
1
Malmudden
2
Mjölkudden
5
1
Måttsund
2
Niemisel
1
3
Notviken
1
Persön
2
9
Porsön
5
Prästholm
1
Rutvik
1
Råneå
9
7
Skurholmen
71
3
Smedsbyn
1
Sunderbyn
1
Sundom
2
Ängesbyn
1
Örarna
1
Örnäset
1
2
2
Östermalm
1
1

Summa

65

33

142

69

Totalt, exklusive
studentbostäder
1
4
1
4
7
14
14
2
36
2
1
9
1
45
2
1
3
1
1
2
6
2
4
1
2
5
1
1
16
74
1
1
2
1
1
5
2

276
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AKTUELL PLANBEREDSKAP FÖR BOSTÄDER
Den aktuella planberedskapen inom Luleå kommuns tätortsområde
redovisas nedan.
Kommunägda områden med laga kraftvunnen alternativt antagen
detaljplan:

Område

Bebyggelsetyp

Björkskatan, Regnvägen flerfamiljshus
Rutvik

tomter för småhus

Ca antal
lägenheter
50
1

S Sunderbyn, Lergärdan flerfamiljshus
etapp 1 och 2

30

Svartöstaden

4

tomter för småhus och
flerfamiljshus

Privatägda områden med laga kraftvunnen alternativt antagen detaljplan:
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Område

Bebyggelsetyp

Centrum, kv Gersen

flerfamiljshus

Ca antal
lägenheter
20

Centrum, kv Räven

flerfamiljshus

30

Centrum, kv Tjädern

flerfamiljshus

30

Gammelstad,
Ingridshem

flerfamiljshus

70

tomter för småhus

5

S Sunderbyn,
Innimarksvägen

tomter för småhus

2

Svartöbrinken

flerfamiljshus och
radhus

25

Lulsundet

tomter för småhus

4

Björkskatan

parhus

10

0

2,5

Skala 1:100 000

Avan

5 km

Antnäs

!
(
!
(!
(

S Sunderbyn

Ingridshem,
70 lägenheter och
5 tomter för småhus

Lergärdan etapp 1och 2
30 lägenheter

Gammelstad

Innimarksvägen,
2 tomter för småhus

Storheden

Kyrkbyn

!
(

Kallax by

Bergnäset

kv Gersen,
20 lägenheter

Regnvägen,
50 lägenheter

Bensbyn

Sandön

5 tomter för småhus
och flerfamiljshus

!
(Svartöstaden
!
(

25 lägenheter/radhus

Hertsön

Lulsundet,
4 tomter för småhus

kv Räven,
30 lägenheter

!
(
!
(

Björkskatan

(
!
(!
!
(

Centrum

Porsön

1 tomt för småhus

kv Tjädern,
30 lägenheter

Karlsvik

Rutvik

Planberedskap inom tätortsområdet

´

Den aktuella planberedskapen för den yttre landsbygden inom Luleå
kommun redovisas nedan.
Kommunägda områden med laga kraftvunnen alternativt antagen
detaljplan:

Område

Bebyggelsetyp

Antal lägenheter

Antnäs

tomter för småhus

ca 30

Niemisel

tomter för småhus

ca 20

Råneå, Hägnheden

tomter för småhus

ca 10

Privatägda områden med laga kraftvunnen alternativt antagen detaljplan:
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Område

Bebyggelsetyp

Antal lägenheter

Långnäs

tomter för småhus

ca 10

Måttsund

tomter för småhus

ca 10

Ängesbyn

tomter för småhus

ca 20

Planberedskap på landsbygden,
utanför Luleå tätortsområde
maj 2006.

´

Detaljplan med
ca 20 kommunala
småhustomter

!
( Niemisel

Detaljplan,
Hägnheden, med
ca 10 kommunala
småhustomter

!
(

Detaljplan med
ca 20 privata
småhustomter

!
R
Ängesbyn

Detaljplan med
ca 10 privata
småhustomter

Luleå

!
R Långnäs
Antnäs
!
(!
R Måttsund
!
R

Detaljplan med
3 kommunala
ca 60
småhustomter

Kommunägda områden med laga kraftvunnen alternativt antagen detaljplan:

!
(

Tomter för småhus

Privatägda områden med laga kraftvunnen alternativt antagen detaljplan:

!
R

Tomter för småhus

Skala 1:400 000
0

5

10 km

Detaljplan med
ca 3 privata
småhustomter

Detaljplan med
ca 10 privata
småhustomter

Råneå

PÅGÅENDE PROJEKT INFÖR 2007
På följande sida redovisas planerade, pågående och nyligen
färdigställda projekt för bostadsändamål.
Utöver nämnda planarbeten är några av kommunens byggnader
avsedda för utförsäljning för bostadsändamål. I centrum byggs
dessutom kontinuerligt lokaler om till bostäder. Utöver de
detaljplaner och det detaljplanerarbete som pågår aktivt finns
ett antal påbörjade detaljplaner för bostadsändamål inom
tätortsområdet där exploatörerna ännu inte preciserat sina förslag.
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Luleå kommun
Stadsbyggnadskontoret

Alvik

Bälingeträsket

Antnäs

Planering pågår
för 60-70 nya
kommunala
småhustomter

Lule älv

!
(
!
(

Bälinge

S.Sunderbyn

Lergärdan

Planering påbörjad
för ca 10 nya
kommunala
småhustomter

Planering pågår
för ca 25 nya
kommunala
småhustomter

!
(Bränslan

Sjukhus

Måttsund

Stor-Antnästräsket

Hammaren

Vä
g9
7

16 kommunala
småhustomter
bebyggs

Detaljplan klar för
omvandling av
9 fritidshus till
permanentbostäder

Gammelstadsfjärden

(
!!
(

E4

Stadsön

Ektjärn

Kvarnträsket

Gäddvik

Storheden

Gammelstad

Rutvik

Kallax

Karlsvik

Lule älv

!
(

Mjölkudden

Bergnäset

F21

Planering påbörjad
för nya lägenheter
i Södra hamn

Kontor har byggts om
till 146 lägenheter
I kv Hägern

!
(
!
(!
(

Kallax
Flygplats

Påbyggnad
skapar
27 hyreslägenheter i
kv Orren

!
(

!
(

LKAB-område
omvandlas
till bostäder

!
(

Skurholmen

Svartöstaden

!
(

SSAB

Planering pågår
för ombyggnad
av kontor till
ca 25 lägenheter

15 nya
småhus
har uppförts

!
(!
( Svartö!
( brinken

Örnäset

Planering pågår
för ca 250 nya
bostadsrättslägenheter vid
Östra stranden

Bensbyn

0

Sandön

Planering pågår
för ca 4-5 nya
privata småhustomter

90 småhus
är i huvudsak
uppförda
63 bostadsrättslägenheter under
uppförande

Östra Kronan

12 radhus
har uppförts

Kronan

!
(

Kronanbacken

Planering påbörjar
för nya kommunala
småhustomter

Planering pågår
för 200-300 nya
kommunala
småhustomter

Ombyggnad av
kontorslokaler till
32 hyreslägenheter i kv Räven
Påbyggnad
skapar
19 hyreslägenheter i
kv Gersen

Gråsjälfjärden

( Centrum
!
(!
!
(
!
(
!
(
!
(
!
(

!
(

!
(

Planering pågår
för ca 350 nya
lägenheter

!
(

Lulsundsberget

Lulsundet

!
(

Planering
pågår
för 4-5 nya
småhus

Björkskatan

!
(

Hällbacken /
Hällorna

Nytt äldreboende med
55 lägenheter
byggs i
kv Midskogen

Klintbacken

Plan framtagen
för ca 85 nya
bostadsrättslägenheter i
kv Rådjuret

!
(

Planering
pågår för
nya studentbostäder

Universitetet

Porsön

95 bostadsrättslägenheter byggs
i Kv Vesslan

Planering pågår
för 16 nya hyreslägenheter och
24 studentbostäder
i kv Sparven

Kontor har byggts om
till 43 hyreslägenheter i kv Kalkonen

Plan framtagen
för ca 35 nya
lägenheter i
kv Tjädern

104+104 studentbostäder är nyligen
uppförda

Storporsön

Björsbyn

BOSTADSPROJEKT I LULEÅ 2007

750

Hertsön

1 500

´

2 250

3 000

Meter

Malmhamnen

EFTERFRÅGAN PÅ BOSTÄDER
ALLMÄNT
Sammantaget råder det i stort sett balans på bostadsmarknaden i
Luleå kommun, även om det krävs ett fortsatt tillskott av bostäder för
att befolkningsmålet ska kunna uppnås. Uppdelat på vissa områden
och på vissa bostadstyper kan man dock se en skevhet mellan
tillgång och efterfrågan på bostäder. En brist finns på bostäder i
Luleå centrum, medan ytterområdena - främst Hertsön - har ett litet
överskott på lägenheter. Under 2007 beräknas det dock tillkomma
bostäder i centrum.

SMÅHUS
Under våren 2003 genomfördes en enkät till sökanden i den
kommunala tomtkön, som då uppgick till 255 personer. Av samtliga
hushåll hade ca 20 procent sin nuvarande adress utanför Luleå
kommun. 17 procent har stått i tomtkön sedan 1970-talet. Däremot
säger sig bara 20 procent vara säkra på att bygga inom 5 år medan 70
procent inte riktigt har bestämt sig. 10 procent kommer inte att bygga
inom den närmaste framtiden. Dessa siﬀror ser dock i dagsläget
förmodligen annorlunda ut, då tillströmningen till den kommunala
tomtkön började öka kraftigt under våren 2004. Vid denna tidpunkt
presenterades planerna för ett nytt, centralt beläget villaområde på
Kronan. Den första februari 2007 uppgick den kommunala tomtkön
till ca 770 personer. Från den tidigare undersökningen är dock ett
rimligt antagande att det finns en del ”luft” i kön, alltså personer
som inte i dagsläget planerar att bygga nytt men som vill säkra en
plats i tomtkön inför framtiden. Att efterfrågan på villatomter är
betydande råder dock inga tvivel om. En viktig förutsättning för
nybyggnationer på landsbygden är dock att VA-nätet och övrig
infrastruktur förstärks.

FLERFAMILJSHUS
Det är brist på lägenheter för ungdomar och ensamstående, alltså
på små hyreslägenheter på 1-2 rum och kök. Detta hänger samman
med bostadsbristen i Luleå centrum, där flertalet av de minsta
lägenheterna finns och det är också här efterfrågan på dem är störst.
Dessutom finns det i centrum också en brist på stora hyresrätter
på 4-5 r o k, som efterfrågas främst av seniorer som flyttar ifrån en
villa. Efterfrågan på bostadsrättslägenheter ser något annorlunda ut.
Under de senaste åren har nya bostadsrättslägenheter byggts. Med
tanke på de relativt höga byggkostnaderna är dessa nyproducerade
lägenheter främst riktade till personer med bra ekonomi som också
ställer krav på ett exklusivt boende. Nybyggnationen syns dock på
utbudet av befintliga bostadsrätter till salu, som är markant större än
för andra typer av bostäder.
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STUDENTLÄGENHETER
I dagens läge verkar antalet studentlägenheter täcka det befintliga
behovet, studenter har inga större problem att få tag i en lämplig
bostad inom 3 kilometer från universitetet. Alltsedan det nuvarande
studentbostadsförmedlingen startade samt årshyran fördelades på
10 månader har också fluktationerna i tillgång och efterfrågan under
året stabiliserats, se diagrammet nedan.
 






     































 



 









SPECIALBOSTÄDER
Tillkomsten av bostäder för asylsökande sker i samarbete mellan
Invandrarservice och Lulebo AB, där Lulebo upplåter 35 lägenheter
per år för ändamålet. Behovet av bostäder enligt gällande
tillsvidareavtal kan därigenom mötas. Ambitionen är att dessa
bostäder ska vara geografiskt spridda i hela Lulebos bestånd. Lulebo
hyr även ut ca 40 lägenheter i Råneå till Migrationsverket.
Behovet av särskilda boendeformer för funktionshindrade
bedöms inte kunna bemötas, utan brist råder även på 5 års sikt.
Socialnämndens analys av befintligt behov av gruppbostäder visar
att efterfrågan ligger på ytterligare två per år. Ingen nybyggnation
är planerad, däremot görs en översyn att genom förtätning av
befintliga gruppbostäder kunna möta behovet. För människor som
genom skador, funktionshinder eller ålderdom behöver få till stånd
förändringar i sitt befintliga hem för att kunna klara ett självständigt
liv, har kommunen ett ansvar för handläggning och genomförande
av bostadsanpassningar. Under år 2006 inkom ca 470 ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag, varav ca 80 procent beviljades. Ca 65
procent av de beviljade bidragen gick till bostäder i flerfamiljshus.
Av de beviljade bidragen gick 0,5 procent till bostäder byggda
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1995 eller senare. De vanligaste anpassningarna i dessa bostäder är
dörrautomatik och ”top WC Matic”. Under 2006 betalades över 4,5
miljoner kronor ut i bostadsanpassningsbidrag.
Det finns behov av att utveckla och omstrukturera inom
äldreboendenas verksamhet. Små äldreboenden avvecklas eller
byggs ut med fler lägenheter för att möjliggöra god vård på ett
kostnadseﬀektivt sätt. Samtidigt byggs ett nytt äldreboende med 55
lägenheter. Här ska kommunens medborgare som inte kan bo kvar
i ordinärt boende och som har stora vård- och omsorgsbehov få
möjlighet till ett gott liv. Bland annat kommer det att finnas särskilda
platser för palliativ vård, alltså för personer med omfattande hälsooch sjukvårdsbehov och platser för demenssjuka personer med
svåra beteendestörningar. Under socialnämndens planperiod (20062008) har det avsatts investeringsmedel 100 miljoner kronor för 100
lägenheter. Investeringsmedlen kommer att användas för det nya
äldreboendet och för ombyggnad av små äldreboenden till större
äldreboenden.
I enlighet med kommunens strävan att möjliggöra för äldre och
funktionshindrade att så länge som möjligt bo kvar i hemmiljö
pågår ett projekt mellan kommunen och Lulebo AB att bygga om
befintliga fastigheter, ambitionen är åtminstone ett i varje stadsdel,
till så kallade Årgångshus. Dessa hus blir en mellanform mellan en
vanlig lägenhet och specialboende. Fastigheterna ska ha hiss och
gemensamma utymmen för samvaro och ligga i nära anslutning till
service som exempelvis kollektivtrafik och dagligvaruhandel. Denna
typ av bostäder är ett sätt att klara efterfrågan på ett rimligt sätt,
då alternativet att införa hiss i samtliga flervåningshus i beståndet
inte är ekonomiskt möjligt. Utöver detta är ambitionen att ge äldre
möjlighet att bo på bottenvåningen i det övriga allmännyttiga
bostadsbeståndet.
För hemlösa och hushåll som till följd av betalningsanmärkningar
eller hyresskulder, arbetslöshet, missbruksproblem och/eller tidigare
störningar inte själva kan få ett förstahandskontrakt har kommunen
under år 2006 tilldelat 45 personer/hushåll bostad. Dessa så kallade
övergångsbostäder utgörs till största delen av andrahandskontrakt
från kommunen genom socialförvaltningen och tekniska
förvaltningen. Under senare år har det varit ökade svårigheter att
finna övergångslägenheter och flertalet av dessa är lokaliserade till
planerade rivningsfastigheter och i vissa ytterområden. Behovet av
övergångslägenheter är också kontinuerligt och svårt att prognosera.
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BOSTADSBYGGANDET 2007-2012
NYBYGGNADSBEHOV ENLIGT PROGNOS
Luleå kommun hade den 31 december 2006 ett invånarantal
på 73 202 personer. Befolkningsökningen under året var 451
personer. Detta kan ställas i relation till ökningen under år 2005
som uppgick till 186 personer samt under år 2004 då befolkningen
ökade med 328 personer. Flyttströmmarna visar att det sker
en nettoinflyttning från övriga Norrbotten och från utlandet,
medan vi har en nettoutflyttning mot övriga Sverige. Utifrån
befolkningssammansättningen samt kommunens SCB-baserade
prognos, den senaste från år 2006, beräknas folkökningen 20072012 bli ca 390 personer per år. Nybyggnadsbehovet blir då ca 1 400
lägenheter under hela perioden, detta ger ca 230 nya lägenheter per
år.
Prognos över nybyggnadsbehovet i Luleå kommun 2007-2012
2007

2008

2009

73 661

74 114

74 568

90

90

90

I hushåll boende

73 571

74 024

74 478

74 931 75 386 75 844

Uthyrda lägenheter

36 754

36 981

37 209

37 437 37 865 38 095

200

200

200

36 954

37 181

37 409

230

230

230

Antal invånare
Ej boende i hushåll

Outhyrda lägenheter
Summa lägenheter
Nybyggnadsbehov (ca)

2010

2011

2012

Summa

75 021 75 476 75 934
90

200

90

200

90

200

37 637 37 665 37 895
230

230

230

1 400

Befolkningens utveckling i olika åldersklasser fram till 2012 visas i
följande tabell.
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Befolkningsutveckling i Luleå kommun 2007-2012 efter
ålderskategori
Ålder

Kategorier

2007

2009

2010

2011

2012

0-5

Förskoleålder

4 522 4 622 4 736

4 834

4 902

4 942

6-15

Grundskoleålder

7 910 7 675 7 498

7 384

7 399

7 450

16-18

Gymnasieålder

3 111 3 136 3 052

2 877

2 680

2 550

19-24

Universitetsålder

6 639 6 876 7 091

7 264

7 368

7 453

25-34

Yngre medelålder 9 486 9 498 9 554

9 750

9 926

10 789

35-44

Medelålder

10 544 10 442 10 311 10 120 9 950

9 915

45-64

Äldre medelålder 19 450 19 561 19 698 19 785 19 826 19 337

65-79

Yngre
ålderspensionär

8 995 9 213 9 444

9 692 10 039 10 448

80-

Äldre
ålderspensionär

3 003 3 091 3 184

3 314

Summa
hela kommunen

2008

3 386

Förändring
2007-2012

3 448

73 660 74 114 74 568 75 020 75 476 75 934

2 274

I tabellen kan man utläsa att antalet grundskoleelever kommer
minska väldigt mycket under den närmaste perioden. Denna stora
minskning beror av det låga födelsetalet under senare delen av 1990talet. Detta medför, även om det inte framgår ur siﬀrorna ovan, att
det är i åldersgruppen 6-12 år hela minskningen sker, medan 13-15
åringarna faktiskt ökar något. Medelålder, 35-44 år, minskar också
då denna grupp flyttar för att nå en attraktivare arbetsmarknad. De
ålderskategorier som ökar mest är ungdomar i universitetsålder
samt yngre och äldre ålderspensionärer. Även kategorierna äldre
medelålder, gymnasieålder och förskoleålder ökar.
En sammanjämkning av dessa två ovanstående tabeller visar på vilka
typer av bostäder som kommer att efterfrågas de närmaste åren:
Bostadsbehov i Luleå kommun 2007-2012 efter befolkningens
ålder och lägenhetsstorlek
Kategorier
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lägehetsstorlek

Universitetsålder

70

70

70

70

70

Små lgh (2 rok &
70 mindre)

Medelålder

20

20

20

20

20

Stora lgh (större
20 än 3 rok)

Yngre ålderspensionär

100

100

100

100

100

Pensionärslgh (3
100 rok & mindre)

Äldre ålderspensionär

40

40

40

40

40

Äldrebostäder (1
40 rok & mindre)

Hela kommunen

230

230

230

230

230

230

Då den äldre befolkningen är den som ökar mest kommer det
fram till och med år 2012 att vara störst efterfrågan på mindre
lägenheter samt på äldrebostäder. Nybyggnadsbehovet under
denna tidsperiod, baserat på befolkningsunderlaget, är enligt
prognos totalt ca 230 lägenheter per år. Fördelningen av dessa är
enligt följande:
• ca 95 mindre lägenheter/år, (1-3 r o k)
• ca 45 äldrebostäder/år
• ca 20 större lägenheter/år (större än 3 r o k)
• ca 70 studentbostäder/år
• bostäder för flyktingmottagning

NYBYGGNADSBEHOV ENLIGT VISION 2015
Nybyggnadsbehovet ser naturligtvis ut lite annorlunda om man
tittar på prognosen som baserar sig på visionen, minst 80 000
invånare år 2015. Nybyggnadsbehovet för de närmaste åtta åren blir
då markant större, ca 350 nya lägenheter/år.
Bostadsbehov i Luleå kommun 2007-2012 efter befolkningens
ålder och lägenhetsstorlek enligt vision 2015
Kategorier

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lägehetsstorlek

Universitetsålder

110

110

110

110

110

Små lgh (2 rok &
110 mindre)

Medelålder

80

80

80

80

80

Stora lgh (större
80 än 3 rok)

Yngre ålderspensionär

120

120

120

120

120

Pensionärslgh (3
120 rok & mindre)

Äldre ålderspensionär

40

40

40

40

40

Äldrebostäder (1
40 rok & mindre)

Hela kommunen

350

350

350

350

350

350

Nybyggnadsbehovet enligt intentionerna i kommunens
befolkningsmål om minst 80 000 invånare år 2015 ligger på ca
350 nya lägenheter per år fram t o m 2012. Fördelningen av
bostadstyper ser ut enligt följande:
• ca 120 mindre lägenheter/år (1-3 r o k)
• ca 40 äldrebostäder/år
• ca 80 större lägenheter/år (större än 3 r o k)
• ca 110 studentbostäder/år
• bostäder för flyktingmottagning
• reservbostäder för hemlösa
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MÖJLIG NY- OCH OMBYGGNAD FÖR BOSTADSÄNDAMÅL
Den möjliga nybyggnationen fram till och med år 2012 bygger
till en del på att områden på Kronan och Hällbacken exploateras.
Dessutom finns områden i Sunderbyn med kommunägd mark, bl a
Lergärdan och Bränslan. Även i och omkring Luleå centrum finns det
möjligheter att förtäta, höja hus, förändra lokalers användning mm.
Det finns dessutom områden i de större tätorterna Antnäs, Alvik,
Råneå och Måttsund som kan bebyggas redan idag.
Även i stadsdelarna Gammelstad och Björkskatan finns outnyttjade
byggrätter.
För att den möjliga nybyggnationen ska kunna komma till är
förutsättningarna att detaljplaner hinner färdigställas och att den
långsiktiga planberedskapen höjs.
I tabellen på följande sida visas en möjlig nybyggnation fram till
år 2012. Tabellen redovisar den möjliga utvecklingen, baserad på
bedömningar utifrån befintliga planförhållanden, bedömd efterfråga,
kommunens markinnehav m m. Tabellen pekar inte ut enskilda
objekt utan visar på bebyggelsetyper och i vilka stadsdelar det
bedöms komma fler nya bostäder.
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Möjlig nybyggnation i Luleå kommun 2007-2012

Område
Centrum
Kronan

Björkskatan
Gammelstad
Sunderbyn
Porsön
Hällbacken
Svartön
Björsbyn
Måttsund
Antnäs/Alvik
Råneå

Summa

Bostadstyp
Antal lägenheter (ca)
Hyresrätt
500
Bostadsrätt
500
Hyresrätt
225
Bostadsrätt
225
Småhus
100
Hyresrätt
50
Småhus
50
Bostadsrätt
70
Småhus
30
Hyresrätt
40
Småhus
120
Hyresrätt
100
Småhus
60
Hyresrätt + Bostadsrätt
100
Småhus
300
Småhus
80
Bostadsrätt
20
Småhus
40
Småhus
40
Småhus
50
Småhus
10
Studentbostäder
600
Äldrebostäder
150
Seniorbostäder
80
3540, varav
Lgh i flerfamiljshus
2660
Småhus
880

Den möjliga nybyggnationen fram till år 2012 visar att ca 3500 nya
lägenheter bedöms kunna komma till, vilket innebär i genomsnitt
ca 580 lägenheter per år. Fördelningen ser ut enligt följande:
• ca 170 mindre lägenheter/år (1-3 r o k)
• ca 20 äldrebostäder/år
• ca 290 större lägenheter/år (större än 3 r o k)
• ca 100 studentbostäder/år
• flyktingbostäder enligt avtal med Lulebo AB.
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SAMMANSTÄLLNING
Sammanfattningsvis, i en jämförelse med bostadsbehovet enligt
prognoserad befolkningsökning, kommer samtliga bostadstyper
utom äldreboenden att täcka kommande behov fram till år 2012
förutsatt att planarbetet hinner med. Inriktningen inom vård och
omsorg kännetecknas dock av att allt fler bor och vårdas i det egna
hemmet även vid omfattande vård- och omsorgsbehov. För att
möjliggöra detta ställs bland annat krav på välplanerade flexibla
insatser i hemtjänst, möjlighet till avlastning och stöd till närstående
samt tillräcklig bostadsanpassning. Genom dessa åtgärder bedöms
behovet av bostäder för personer som är 80 år eller äldre kunna
bemötas genom ett tillskott av högst 150 nya äldrebostäder inom
planperioden.
Även vid en jämförelse med befolkningsutvecklingen enligt
vision 2015 kommer den bedömda nybyggnationen att motsvara
behovet för samtliga bostadstyper förutom för äldreboenden. Då
socialnämndens egna planeringsgrunder för äldrebostäder sträcker
sig under två till tre år bedöms det faktiska behovet av äldrebostäder
vara under kontroll, då en relativt enkel reglering av gällande
nyckeltal kan göras genom ett politiskt beslut om befolkningen i
åldern 80 år och äldre skulle börja öka markant.
Utvecklingsalternativet enligt SCB-prognos kan sägas utgöra 0alternativet, alltså den utveckling som kommer att ske om ingen
betydande förändring kommer till stånd. Utvecklingsalternativet
enligt vision 2015 utgör istället målinriktningen. Detta innebär att
kommunen behöver tillskapa minst 350 nya byggrätter varje år för
att de 80 000 invånare som önskas år 2015 ska kunna ta sig in på
bostadsmarknaden.

Det är inte bara bostäder vi vill ha i Luleå, det är även trevliga boendemiljöer.
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FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR
BOENDEPLANERINGEN
KOMMUNENS ROLL
Kommunen har ett ansvar att ta fram övergripande
rekommendationer för hur mark och vatten inom kommunen
ska användas. Dessa rekommendationer presenteras dels i en
kommunövergripande översiktsplan, dels i ett antal fördjupade
översiktsplaner över områden där en ökad detaljeringsgrad krävs.
Dessa planer är inte juridiskt bindande, utan utgör en politisk vilja
för kommunens markanvändning där avvägningar mellan allmänna
och enskilda intressen gjorts. Inför varje konkret markanvändningseller byggprojekt krävs bygglov och i vissa fall också
detaljplanläggning som detaljerat fastställer ett områdes användning
och utformning. Detaljplanerna är till skillnad från översiktsplanerna
juridiskt bindande och det är endast kommunen som kan anta en
detaljplan, genom ett så kallat planmonopol.
Inriktning för boendeplanering kan sägas vara en fördjupning
av översiktsplanen i bostads- och boendefrågor och utgör också
ett allmänt underlag till den fysiska planeringen. Kommunen
har ansvaret att ge de planmässiga förutsättningarna för en god
bostadsförsörjning. Däremot har kommunen inte de juridiska
verktygen att kräva av en enskild exploatör att denne ska bygga
en viss typ av bostäder, eller att denne ska handikappanpassa/
tillgängliggöra lägenheterna utöver gällande byggnorm. Kommunen
har däremot möjlighet att för den kommunägda marken genom
exploateringsavtal påverka även privata byggherrar inom specifika
projekt, varför det är av betydelse att attraktiv mark för bebyggelse
ligger i kommunens ägo. Den direkta styrning kommunen kan
göra i arbetet med bostadsförsörjningen är gentemot allmännyttans
bostäder. Det är därför genom det kommunala bostadsbolaget,
Lulebo AB, som kommunen är starkast som aktör.
Kommunen har genom socialtjänstlagen ett särskilt och omfattande
bostadsförsörjningsansvar för personer utan förmåga att själv skaﬀa
bostad samt att tillgodose behovet av särskilda boenden för äldre,
flyktingar, funktionshindrade och personer inom den psykiatriska
vården.
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• Kommunen ska vara tydliga i att definiera sin roll och
sitt ansvar i planeringen samt inneha en oﬀensiv och
utvecklingsinriktad ställning gentemot övriga delar av
plan- och byggbranschen, övriga kommunala förvaltningar
samt allmänheten.
• Kommunen bör initiera och driva samverkansprojekt med
andra aktörer, exempelvis näringsliv, bostadsproducenter,
fastighetsägare och kommunala organ, exempelvis
genom byggbranschrådet, för att få till stånd en eﬀektiv
boendeplanering.
• Kommunen ska ha en god omvärldsbevakning i frågor som
rör boendeplanering.
• Kommunen bör genom översiktsplanearbete underlätta en
god planberedskap och eﬀektivare detaljplaneprocesser.

FLER HYRESRÄTTER
Efterfrågan på hyresrätter bedöms fortsätta att öka i och med
en rörligare arbetskraft, en ökad äldre befolkning, en fortsatt
flyktingmottagning samt en hörsamhet för ungdomars krav på
billiga bostäder. I nuläget styrs byggmarknaden till stor del av
gällande bostadsstöd och bostadsbeskattning. Få privata företag
anser sig därför kunna få tillräcklig ekonomi genom att bygga
hyresrätter med gällande system. Detta fenomen gäller även
Lulebo, som i stor utsträckning istället söker befintliga lokaler att
bygga om till bostäder för att reducera kostnaderna. För att kunna
stimulera en ökning av hyresrätter, vilket är en viktig aspekt för en
god bostadsförsörjning, kan kommunen agera på andra sätt. Först
och främst kan kommunen genom sin representant i det lokala
byggbranschrådet initiera diskussioner för att samla kunskap
och idéer. Utbildningsinsatser för kommunpolitiker i plan- och
byggfrågor i planeringsteorier och goda exempel från andra
kommuner som genomfört lyckade satsningar i nybyggande av
billigare hyresrätter är också ett sätt att starta ett visionsarbete.
En mer kortsiktig väg mot ett frigörande av hyresrätter på
marknaden är att stimulera det byggande som kommunen bäst kan
påverka - främst småhus – och i och med det skapa flyttkedjor. Enligt
den enkät som utgick till innehavare av kommunal tomtköplats
år 2003 visade det sig att en stor del, 40 procent, redan bor i villa.
Endast en mindre del av dem som väntar på en tomt bor i hyresrätt
inom kommunen, vilket gör att frigörandet av hyresrätter inte
kommer att ske direkt i och med att denna grupp bygger nya villor,
utan flyttkedjorna måste ske i fler steg. En flyttkedja kan teoretiskt
ske på följande sätt: en familj som flyttar till en nybyggd villa lämnar
ett radhus från det befintliga beståndet. De som köper radhuset
lämnar sin bostadsrätt. Till bostadsrätten kommer en man och en
kvinna som flyttar ihop, kvinnan lämnar en hyresrätt och mannen
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flyttar hemifrån. Till hyresrätten kommer en som tidigare bott
hemma och därmed är flyttkedjan bruten då ingen lämnar någon
lägenhet bakom sig.
Kommunen ska verka för att utbudet av hyresrätter på
bostadsmarknaden ska öka för att klara efterfrågan från en
rörlig arbetskraft, flyktingmottagningen, ungdomar och äldre.
Detta kan ske genom:
• Initiativ till visionsseminarium med främst byggbranschråd
och politiker för att få igång en diskussion inom kommunen
angående möjligheten att verka för nybyggande av
hyresrätter.
• Påskynda planläggning av områden som kan inrymma
småhus, exempelvis villor och radhus, för att skapa
flyttkedjor i syfte att frigöra befintliga hyresrätter.

STRATEGI FÖR BEFOLKNINGSTILLVÄXT
Kommunens mål enligt vision 2015 är en befolkningstillväxt
som ska nå fram till minst 80 000 personer. Detta innebär att
befolkningsökningen fram till år 2015 måste vara minst 750 personer
per år.
I USA som i de flesta delar av västvärlden, vårt eget land inkluderat,
skapar flyttströmmar och ekonomisk utveckling vinnare och
förlorare bland regioner. Detta fenomen har under en tid varit
föremål för en internationell debatt där utgångspunkten är boken
”The Rise of the Creative Class” av Richard Florida4. I den hävdar
professor Florida att det krävs kreativa människor för att en region
ska utvecklas. I begreppet kreativa människor inkluderas allt från
konstnärer till forskare och en regions möjligheter att lyckas beror
därför mycket på hur bra den är på att attrahera och behålla dessa
individer. Det är dessa människor som är innovativa och får företag
att flytta efter dem och det är också dessa människor som startar
företag. Professor Floridas recept är att skapa miljöer som attraherar
unga, ensamstående och högutbildade. För att detta ska lyckas
krävs att det råder etnisk mångfald, tolerans, brett kulturutbud,
aktivt nöjesutbud, trendkänslig handel m m. Han beskriver själv
i en debattartikel ”why cities without gays and rock bands are losing
the economic development race”. I ett kreativitetsindex som Florida
skapat ligger San Fransisco, Austin, San Diego och Boston i topp.
Det är också dessa städer som brukar nämnas i sammanhang om
entreprenörskap och högteknologi. För de nationella indexen ligger
Sverige högt upp, till och med högre än USA.
För att översätta detta till Luleås perspektiv så handlar det
naturligtvis om att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen,
nya utbildningar och attraktiva bostäder men det är i allra högsta
4

http://www.creativeclass.org/index.shtml
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grad också viktigt är att framhäva kommunens styrkor då det
gäller den totala livsmiljön. En satsning på kulturen är en viktig
del som sammanfaller väl med byggandet av ett nytt kulturhus.
Att i samarbete med olika aktörer verka för en samhällsattityd med
högt i tak som välkomnar mänsklig mångfald i alla de skepnader
är en oerhört viktig del i att skapa en attraktiv prägel. Nöjesutbud,
handel och en levande centrumkärna är andra viktiga faktorer,
dessutom bör Luleå hitta en stark egen profil där tillgången till
havet och snörika vintrar och kontrasterna mellan stad och land
blir framgångsfaktorer. Kommunen ska också fortsätta att prioritera
ungdomsgruppen i åldern 19- 34 år vilket utgör dels ungdomar på
väg ur gymnasieskolan, dels universitetsstudenter efter avslutade
studier.

Hela staden bor vid vattnet

Kanske kan kommunen på detta sätt få utflyttning till annat län att
bli lika med inflyttningen från annat län. En ökad nativitet kräver
en insats från kommunen för att förbättra förutsättningarna för
barnfamiljer så att barnafödandet ökar. Luleå ska vara en vänlig
kommun för barnfamiljer att bo och leva i. För barnfamiljer är viktiga
aspekter för boendet t ex närhet till skola och förskola med säkra
trafikmiljöer där barnen vistas samt upplevelsen av trygghet. En
kommun med goda uppväxtvillkor för barn och unga kan också i
bästa fall öka tillhörigheten med kommunen och en ökad vilja att
stanna alternativt återvända till Luleå den dagen det är dags att bilda
egen familj.
Med ett bibehållet plus i flyttströmmen mot eget län (Luleå kommun
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navet i Norrbotten) och mot utlandet (Luleå kommun mångkulturellt
centrum), skulle satsningen på barnfamiljer och behållandet av
främst ungdomar kunna innebära en ökning av befolkningen med
närmare 600 personer per år. Flyttar sen fler utflyttade Luleåbor hem
så får vi ett plusnetto mot övriga riket och kan nå de 750 fler invånare
per år som behövs för att nå visionen på minst 80 000 invånare år
2015.
Sammanfattande strategiska faktorer för att nå vision 2015:
• Kartlägga och lyfta fram kommunens framgångsfaktorer för
en ökad befolkningstillväxt; närhet till vatten och tillgången
till snörika vintrar, variationen mellan stad och land, utbudet
av kulturevenemang, nöjen och handel samt ett öppet och
mångkulturellt samhällsklimat.
• Ökad nativitet.
• Bromsad utflyttning från kommunen till övriga Sverige,
främst av ungdomar i åldrarna 19-34 år.
• Ökad andel återinflyttning av redan utflyttade Luleåbor.
Vision 2015 ur ett bostads- och boendeperspektiv:
• Fastställa en tillräcklig beredskap för nya bostäder så
ingen presumtiv inflyttare väljer bort Luleå som bostadsort
p g a bostadsbrist. Målet är en planberedskap som ger
förutsättning för 400 nya lägenheter per år.
• Skapa attraktiva och varierande bostäder, boendemiljöer och
stadsdelar. Medverka till mångfald så att varje individ och
varje familj hittar det som passar just deras livssituation.
• Skapa förutsättningar för goda och jämlika förhållanden
för tillgänglighet och kommunikationer mellan bostäder
och andra målpunkter som exempelvis kultur, handel,
arbetsplatser, nöjesliv och friluftsliv.
• Tillse att ett kontinuerligt samarbete skapas mellan
stadsbyggnadskontoret och andra kommunala aktörer som
berörs av kommunens boendeplanering. Detta för bl a ökad
kunskapsåterföring och ett mer kraftfullt inriktningsarbete
för att stärka Luleås identitet som trygg, säker och
mångfaldig bostadsort. Viktiga samverkansparter är främst
barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen
och invandrarservice, utvecklingskontoret, BRÅ Luleå samt
Lulebo AB.
• Skapa särskilda boendeformer för funktionshindrade.

SOCIAL VÄLFÄRD OCH INTEGRATION
En god social välfärd inom Luleå kommun ur ett bostadsperspektiv
innebär att alla människor ska ha rätt till en god bostad till rimlig
kostnad. Bostaden och boendemiljön ska vara trygga platser med
en hög grad av tillgänglighet. Boendemiljön ska verka för en
27

integrering mellan olika grupper av människor och den ska bidra till
jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja goda
uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Enligt lagstiftningen är också
det tydligaste kravet på kommunens bostadsförsörjning att ta ansvar
för bostadsförsörjningen för personer utan förmåga att själv skaﬀa
bostad samt att tillgodose behovet av särskilda boenden för äldre,
flyktingar, funktionshindrade och personer inom den psykiatriska
vården.

Ropen skalla, bostad åt alla!

Under det senaste decenniet har både den etniska och den
socioekonomiska segregationen ökat och studier visar att det
är svårt att med kommunala eller statliga insatser minska den
geografiska uppdelningen mellan olika grupper av människor
eftersom människor flyttar och bosätter sig efter egen vilja. Vissa
analytiker menar att lösningen på problemen med segregerade
områden framförallt är åtgärder för att öka sysselsättningen
och minska inkomstskillnaderna i samhället. Den kommunala
insatsen för att skapa en värdig livsmiljö för alla är dock viktig
och handlar till största delen om att skapa förutsättningar till ett
varierat bostadsutbud då det gäller bostadstyp, upplåtelseform och
lägenhetsstorlek i varje bostadsområde. Kommunens viktigaste
instrument blir då det kommunala bostadsbolaget Lulebo AB,
varigenom kommunens sociala ansvar kan verkställas. I dagsläget
samarbetar Lulebo AB och Invandrarservice medvetet med
att motverka segregering för asylsökande genom att se till att
upplåtelsen av lägenheter för flyktingar sker utspritt i hela Lulebos
bestånd. Via Lulebo finns dock även andra möjligheter att styra
en del av den sociogeografiska utvecklingen. Detta främst genom
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att vid utförsäljning av hyresrätter se till att hyresrätter i centrum
behålls medan delar av beståndet i områden med ett omfattande,
sammanhållet bestånd av hyresrätter till vissa delar säljs ut till
förmån för bostadsrätter. Exempel på områden för detta skulle
kunna vara på Hertsön, på Tuna och i Gammelstad. Hertsön är också
ett område med betydande skevhet i andelen bostäder med olika
upplåtelseformer. Här finns inga bostadsrätter alls, bara villor och
hyresrätter och dessa är till största delen geografiskt uppdelade efter
strikta villaområden och strikta hyreshusområden. Denna skevhet
återfinns också på Porsön, men där är den uppdelningen medveten
då en väldigt stor del av hyresrätterna där utgör studentlägenheter.
Detta är dock en faktor att vara medveten om, då risken att stora
delar av Porsön ligger tomma och öde under sommaren då flertalet
studenter rest ut ur kommunen. I andra delar av landet har försök
gjorts att bl a använda studentbostäder som hotell för turister
sommartid för att undvika att stadsdelar töms under denna period.
I Luleå har tendensen, likt i många andra delar av landet, gått
mot en åtstramning från allmännyttans sida att bidra med
övergångslägenheter för hushåll som inte själva klarar att skaﬀa
bostad p g a exempelvis betalningsanmärkningar eller hyresskulder,
arbetslöshet, missbruksproblem och/eller tidigare störningar. Istället
har socialförvaltningen, i samarbete med tekniska förvaltningen,
förmedlat bostäder genom att hyra ut lägenheter i andra hand till
hushåll som inte klarar av att leva upp till kraven för att få en bostad
genom det kommunala bostadsbolaget. För hushåll med sociala,
psykiska eller andra problem måste ett övergripande förhållningssätt
diskuteras inom kommunen. Den svåra balansgången är att klara
ansvaret med bostäder även för dem utan att för den skull äventyra
känslan av trygghet för närboende. Ett integrerat boende så långt
det är möjligt kräver ett brett samarbete mellan kommunen,
fastighetsägare, föreningar, grannar, anhöriga och naturligtvis den
boende själv.
Idag finns en svårighet för många äldre och funktionshindrade
att leva integrerat i befintliga boendemiljöer då bostadsbeståndet
inte klarar mer specifika krav på tillgänglighet. För personer med
grava funktionshinder är det också i grunden en rättighet till ett
eget boende. I dagsläget erbjuder Lulebo ett system med förtur till
bostad bl a för dem med akuta medicinska skäl som vissa hjärtoch kärlsjukdomar eller varaktigt funktionshinder. Beviljad förtur
gäller dock inom hela Lulebos bestånd, det är alltså inte möjligt att
välja bostadsområde. Hänsyn tas enbart till behovet av anpassning
av boendet, exempelvis bottenvåning, hiss eller annat vilket kan
påverka möjligheten till valfrihet i sitt boende.
För att underlätta för dessa människor att kunna leva integrerat,
både genom en ökad valfrihet att välja boende men också genom att
kunna leva ett gott, socialt liv genom besök hos vänner och bekanta,
bör kommunen initiera diskussioner i byggbranschrådet för att nå en
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samsyn kring dessa frågor. Även här kommer Lulebo att behöva vara
en föredömlig aktör då det gäller att genom samarbete med andra
aktörer skapa projekt för ökad tillgänglighet i bostäder för att tillse
att människor med lättare former av funktionshinder kan fungera i
det vanliga bostadsbeståndet. Behovet av att tillse speciella bostäder
för människor med gravt funktionshinder kommer dock att kvarstå
och målet är att alla ska ha möjlighet till ett eget boende.
Kommunen arbetar efter principen att de äldre ska bo hemma så
länge som möjligt och få den hjälp de behöver av hemtjänsten. Under
1990-talet utarbetades målsättningen att äldre skulle kunna behålla
möjligheten att bo kvar i sin stadsdel eller by även efter det att ett
självständigt boende inte var möjligt. Detta genom att se till att varje
större ort inom kommunen skulle inrymma äldreboenden. Nu utreds
också möjligheterna att tillskapa ytterligare äldrebostäder genom
förtätning av det befintliga beståndet.
Bostaden är en social rättighet och bostadsförsörjningen ska
bidra till att skapa jämlika och goda levnadsförhållanden oavsett
ekonomiska och sociala förutsättningar, fysisk och psykisk
funktionsförmåga, ålder, kön och etnicitet. Kommunen bör därför:
• Verka för ett varierat bostadsutbud då det gäller bostadstyp,
upplåtelseform och lägenhetsstorlek i varje bostadsområde.
Lulebo AB bör användas som en konkret instans för att
till någon del utjämna skevheter i upplåtelseformer i
olika områden. Dessutom kan kommunen genom Lulebo
genomföra sitt sociala ansvar så långt det är möjligt utan att
påverka den övergripande boendekvaliteten i varje område.
Detta kräver ett kontinuerligt samarbete mellan främst
stadsbyggnadskontoret, Lulebo AB, socialförvaltningen och
Invandrarservice.
• Genom byggbranschrådet och Lulebo verka för en
ökad samsyn och en högre ambition då det gäller att
tillgängliggöra bostäder vid ny- och ombyggnad och verka
för funktionshindrade människors rätt till en ökad valfrihet i
sitt boende.
• Utreda alternativen att genom förtätningar av det befintliga
beståndet tillse en beredskap av specialbostäder för äldre
och funktionshindrade.
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EN GOD BEBYGGD MILJÖ
Luleå kommun behöver bli ett hållbart samhälle, inte bara i teorin
och i viljan utan också i praktiken. Hållbarhet, både ekologisk
men också social och ekonomisk, är en förutsättning för att Luleå
ska kunna vara, och dessutom förbli, en attraktiv kommun. Den
ekologiska aspekten sammanfaller delvis med det nationella
miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö”. Här bör kommunen
sträva efter hälsosamma livsmiljöer med möjlighet till ett rikt
och utvecklande liv utan risk för oacceptabla hälsorisker som
luftföroreningar och buller. Dessutom bör transporteﬀektivitet
eftersträvas i lokaliseringen av exploateringsområden.
Kommunfullmäktige fastställde 1997-06-16 ett antal principer för en
hållbar utveckling som en del i arbetet med Agenda 21 i Luleå. De
principer som kan kopplas till bostadsförsörjningen handlar främst
om att använda mark och vatten på det sätt som är mest lämpligt
med hänsyn till biologisk mångfald och kretsloppstänkande samt
att finna lösningar i planeringen som minskar vårt transportbehov.
Samhällsplaneringen bör även skapa möjligheter för närservice och
mötesplatser i alla bostadsområden.
En god bebyggd miljö ur bostadsförsörjningsperspektiv innebär:
• De olika delarna i livsmiljön, såväl boendet som arbetet och
fritiden, ska finnas inom räckhåll så att dagliga transporter
kan minskas.
• Ett minimalt transportarbete ska eftersträvas vid
lokalisering av nya boendemiljöer, detta inkluderar
möjligheterna till ett utbyggt gång- och cykelnät och till ett
utbyggt kollektivtrafiknät.
• Boendemiljöer ska vara vackra, trygga och trivsamma.
• Boendemiljöer ska lokaliseras och planeras så att människor
inte utsätts för oacceptabla hälsorisker, t ex skadliga
luftföroreningar, buller och radon.
• Det kulturhistoriska arvet, områdeskaraktären samt de
arkitektoniska kvaliteterna i boendemiljöerna ska värnas
och utvecklas.
• Förutsättningar till kretsloppsanpassade boendelösningar
ska främjas.
• Boendemiljöernas närhet till parker och naturområden ska
värnas så att behovet av lek, rekreation och lokal odling kan
tillgodoses.
• Energieﬀektiv bebyggelse ska främjas.
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EFTERFRÅGESTYRD PLANERING
Den kommunala planeringen handlar till stora delar om att göra
avvägningar mellan olika aspekter för att skapa en välfungerande
helhet. Det är kommunens uppgift att värna de så kallade allmänna
intressena, exempelvis grönområden, stränder och natur- och
kulturvärden. Detta innebär dock inte att kommunen kan glömma de
enskilda medborgarnas intressen. Att ha ett kundorienterat synsätt
är en förutsättning för att kunna skapa attraktiva boendemiljöer som
tilltalar såväl de som redan bor i kommunen men som också kan
locka potentiella inflyttare.
I syfte att kartlägga medborgarnas ställningstagande i frågor som
rör byggande och boende har därför Stadsbyggnadskontoret
genomfört två enkäter under år 2003, en till personer registrerade i
den kommunala tomtkön och en till ett slumpmässigt urval av 1000
kommunmedborgare. Resultaten av de två enkäterna visade ett gott
överensstämmande med andra, liknande studier som genomförts
på andra håll i riket. Följande resultat från Luleå kommuns egna
undersökningar kan bland annat lyftas fram:
Bostaden är en central del i Luleåbornas liv. 62 % anser att bostaden utgör en
viktig del av den egna identiteten.
Av de Luleåbor som nyss flyttat, eller funderar på att flytta, anser 40 % att det är
svårt att hitta en bostad som uppfyller ens krav och ytterligare drygt 30 % anser
att det är svårt att hitta en bostad överhuvudtaget.
Några av de viktigaste faktorerna för att ett boendemiljö upplevs fungera bra
är känslan av trygget/säkerhet, goda grannar, en trivsam, grön, välupplyst och
bullerfri utemiljö samt goda gång- och cykelförbindelser till andra områden och
till Luleå centrum.
För den egna bostaden är det faktorer som tillgång till balkong/uteplats/tomt,
tillgång till garage/carport, gott dagsljusinsläpp och god ventilation, låg
boendekostnad samt närhet till dagligvaruhandel och service som värderas
högst. För tomtköplatsinnehavarna är även valfriheten över bostadens
utformning och funktion en av de viktigaste faktorerna.
27 % av kvinnorna och 18 % av männen anser att det finns platser i den
dagliga omgivningen som känns osäkra/otrygga. Platserna är allt från olika
centrumanläggningar, parkeringsplatser, gångstråk och konfliktpunkter i
trafiken.
57 % av de boende i Luleå kommun är nöjda med sin boendemiljö, boende i
småort är den grupp som är mest nöjda. Då det gäller den egna bostaden är
villaägare mest nöjda och hyresgäster i flerfamiljshus minst nöjda.
För de personer som står i kommunal tomtkö i väntan på att få bygga sin egen
bostad vill 79 % bygga inom 1 mil från Luleå centrum.
Valfrihet i utformningen av sin egen bostad är en av de allra viktigaste frågorna
för tomtköplatsinnehavarna. Det finns ett tydligt krav på att inga avtal med
specifika husleverantörer ska styra de enskildas val av bostad.
De områden som är mest attraktiva för dem som står i tomtkön är Kronan,
Svartön, Björkskatan, Centrum med Östermalm, Mjölkudden, Lulsundet och
Bergnäset. Även Storporsön och Hällbacken upplevs som attraktiva områden.
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Resultaten ger ett underlag för att skapa god kvalitet i planeringen
av nya och befintliga boendemiljöer utifrån ett användarperspektiv.
En viktig del i en trygg och levande boendemiljö är graden av
integrering mellan bostäder och andra verksamheter vilket skapar
aktivitet och närvaro av människor under dygnets alla timmar.
Områden med integrering av bostäder och arbetsplatser kan också
ge positiva spin-oﬀ-eﬀekter på service, handel och restauranter. En
annan viktig del i den attraktiva boendemiljön är tillvaratagandet
av områdenas arkitektoniska och kulturhistoriska värden samt att
utveckla områdets karaktär och identitet.
Trygghetsaspekten är också en fråga om jämställdhet där rätten och
förutsättningarna för såväl kvinnor som män att vistas i den fysiska
miljön måste tas på allvar. Det så kallade gatuvåldet drabbar till den
absolut största delen män, men det är ändå kvinnor som upplever
den största otryggheten att vistas ute, vilket även framgår från
kommunens egen enkät. Till viss del kan detta bero på hur media
och den oﬀentliga debatten beskriver män som våldsoﬀer och hur
den beskriver kvinnor som våldsoﬀer, där undersökningar visar att
kvinnor oftare än män framställs som mer hjälplösa och som ständigt
potentiella oﬀer samt att kvinnor oftare beläggs med ett större ansvar
för att själva undvika gärningsmän istället för det omvända.
Utöver vad som framkommit genom utförda enkäter, har
kommunen också en god bild över vilka intressekonflikter som
är vanligt förekommande. Det finns t ex ett tryck att få bygga i
områden som Kallax och Bergnäset, alltså under bullermattan
från flyget. Nya bostäder i flygbullerberörda områden runt Kallax
flygplats regleras i Plan-och bygglagen samt i Miljöbalken och
kravet på tillräcklig standard för hälsa är tydlig. F21 har sett över
sina flygvägar för att så långt som möjligt eﬀektivisera dessa och
flygbullermattan har nyligen justerats vilket ger en ökad möjlighet
för bebyggelseutveckling. Kommunen måste samtidigt värna flygets
intressen för att verksamheten ska kunna tryggas och utvecklas
långsiktigt, vilket är av stor betydelse för Luleås framtida utveckling
i stort.
Ett annat vanligt förekommande problem är att kunna tillmötesgå
förfrågan att bygga i områden med undermålig kommunal service,
exempelvis vatten och avlopp. Detta är vanligt i vissa tätortsnära
byar som Bensbyn samt i flertalet fritidshusområden.
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Strategiska faktorer för att kunna erbjuda attraktiva bostadsområden i Luleå
kommun enligt en från kommunmedborgarna efterfrågestyrd inriktning:
• Satsning på tätortsnära områden för nyexploatering som exempelvis
det aktuella området Kronan. Tänkbara områden är då Storporsön,
Bränslan och Hällbacken.
• Kartläggning av förtätningsmöjligheter i befintliga, attraktiva,
stadsnära områden som Svartön, Björkskatan, Gammelstad, Luleå
centrum med Östermalm, Mjölkudden – Notviken och Lulsundet.
Förtätningar kan ske genom omvandling av lokaler till bostäder,
nyttjande av tomrum i stadsrummet samt byggande på höjden.
• Upprustning och utveckling av befintliga stadsdelscentra.
• Ökade möjligheter till valfrihet i utformning, funktion och typ vid
nybyggnation av bostäder genom en god planberedskap med flera
olika typer av tillgängliga boendemiljöer.
• Satsning på en planering som sätter livsmiljö i fokus; trygga,
tillgängliga boendemiljöer med möjlighet till bullerfria, gröna och
vackra utemiljöer. Varje stadsdel och by ska ges en tydlig identitet
utefter områdets läge samt kulturhistoria och arkitektoniska
kvaliteter. I detta arbete är så kallade områdesgrupper viktiga för
att initiera lokalt engagemang och kunna tillhandahålla kortare
kommunikationsvägar mellan kommunens förvaltningar och berörda
bolag, lokala föreningar och företag samt medborgare i området.
• Kartläggning av trygghets- och jämställdhetsaspekten i den fysiska
miljön som påverkar hur Luleå fungerar som bostadsort i ett vidare
perspektiv.
• Tydlig målsättning att varje stadsdel och by ska ha en blandning av
funktioner som bostäder, verksamheter och service för ökad känsla av
trygghet, liv och rörelse under både dag- och kvällstid.
• Göra en översyn över möjligheterna att omvandla vissa strandnära
fritidshusområden med goda förutsättningar för infrastruktur och
service till permanenta bostäder.
• Föra en kontinuerlig dialog med kommunmedborgarna, med speciella
insatser för att kartlägga behov och önskemål från ungdomar och
studenter, barnfamiljer, nyinflyttade samt personer med speciella
behov av tillgänglighet och socialt stöd.
• Satsa på geografisk informationsteknik och Internet för att på
ett eﬀektivt sätt presentera och tillgängliggöra information som
exempelvis tomtkö, planerade byggprojekt, aktuell planberedskap,
byggande på landsbygden samt råd och anvisningar för byggande
och boende.
• Stadsbyggnadskontoret ska aktivt arbeta med långsiktigt planarbete
för att tillgodose efterfrågan på villatomter.
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EN LEVANDE LANDSBYGD
Ett landsbygdsprogram för Luleå kommun antogs av
kommunfullmäktige 2001-03-26. Det mål som i programmet direkt
kan kopplas till boendeplaneringen är att kommunen ska skapa
goda och lokalt anpassade boendemiljöer som möjliggör för alla
åldrar att bo kvar på landsbygden samt stimulerar till inflyttning.
Som ett första strategisteg manas kommunen att sträva efter att
föra tidig dialog med lokala utvecklingsgrupper i frågor som berör
landsbygdens utveckling. Dessutom pekas på att särskild vikt
bör läggas på bilden av den goda livs- och boendekvaliteten på
landsbygden vid kommunens interna och externa information och
marknadsföring av landsbygden. Här bör möjligheterna att nyttja
bland annat modern informationsteknik beaktas.

Vad vore väl ändå en röd stuga på landet......

Bostadsbebyggelse på landsbygden kräver ett övergripande
ställningstagande baserat på ett antal parametrar. Trycket på
nybyggnation på den yttre landsbygden, sett till antalet sökta
förhandsbesked, är lågt. Gällande planberedskap på landsbygden
är till största delen inte genomförd då intresse från exploatörer
uteblivit. Undantag gäller de byar som ligger inom tätortsområdet,
och därigenom också räknas till det prioriterade utbyggnadsområdet
där en god planberedskap är en tydlig målsättning. Med tanke på
gällande situation bedöms det inte som en rimlighet för kommunen
att ligga ute med färdig planberedskap på den yttre landsbygden
och därför måste en annan strategi för att främja boendeutvecklingen
användas. Marknadsföring, som tidigare nämnts, är ett sätt.
Kommunen kan bidra med information och statistik till olika
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byautvecklingsgrupper som kan använda den informationen på sina
hemsidor. I dagsläget är det relativt lätt att beviljas bygglov på den
yttre landsbygden och en fördel med en sporadisk och styckevis
utveckling av byarna som ligger utanför planlagt område är att
kravet på planläggning uteblir. Detta innebär en betydligt snabbare
beslutsprocess och en ökad valfrihet i utformning och placering av
bebyggelsen. När plankravet, med medföljande krav på infrastruktur
och kommunal service, uteblir kan större tomter med mer utrymme
mellan byggnaderna också förordas, vilket ofta är positivt för
landskapsbilden på den yttre landsbygden.
En levande landsbygd ger ytterligare en viktig dimension till
kommunens utbud av goda boendemiljöer och kommunen ska
skapa förutsättningar för en boendeutveckling i enlighet med
landsbygdsprogrammets mål:
• Byggande på landsbygden bör underlättas genom
framtagandet av råd och anvisningar till den som vill
ha bygglov på landsbygden. Denna information kan
också användas av byautvecklingsgrupper i syfte att
marknadsföra boendekvaliteterna på landsbygden.
• Byar bör stödjas i sitt utvecklingsarbete, bl a genom att
kommunens tomter presenteras på Internet och där
redovisningen av lediga tomter på landsbygden också
presenterar en länk till byns hemsida.

Delårsboende är ett sätt att nyttja guldlägen på landsbygden.
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PRIORITERADE MÅL FÖR PERIODEN 20072012
I syfte att nå befolkningsmålet på minst 80 000 invånare år
2015 finns i kommunstyrelsens styrkort ett kvantitativt mål för
bostadsförsörjningen; en planberedskap för 400 nya lägenheter per
år. Detta är en ambitiös formulering utifrån det behov som går att
utläsa från de prognoser som utarbetats, vilket visar på ett behov av
minst 350 lägenheter per år (se kapitel ”Nybyggnadsbehov enligt
vision 2015”).
Parallellt med detta måste också kvalitativa mål formuleras. Luleå
som attraktiv bostadsort på både kort och lång sikt kräver hållbara
strategier, både ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Följande tabell är en prioritering av mål för de närmaste åren, utifrån
de framgångsfaktorer som identifierats:

Strategi f
bef. tillväxt

Välfärd
och integration

God
bebyggd
miljö

Blandade områden

x

x

x

Förtätning av befintliga stadsdelar

x

x

x

Mål

Kommunens roll

Fler hyresrätter

(funktion, upplåtelseform, bostadstyp)

Ökad planberedskap av attraktiva
områden, främst
för villatomter

x

x

x

IT-teknik för tillgänglig information
Samverkan mellan
aktörer

x

x

x

x

x

Efterfrågestyrd planering

Levande
landsbygd

x

x

x

x

x

x
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BILAGA:

Uppföljning av åren 2005 och 2006

2005
Under 2005 fortsatte det expansiva bostadsbyggandet i Luleå. 50
lägenheter i flerfamiljshus och 54 småhus blev färdigställda under
året.
Under året har också en ny kontaktform utvecklats mellan
tjänstemän och nybbyggare i Luleå. Då ett nytt villaområde ska
släppas genom kommunens försorg hålls ett stormöte med personer
som fått ett erbjudande om tomt. Under 2005 genomfördes första
mötet med nybyggare på Kronan etapp 2. Mötet blev mycket
uppskattat av deltagarna vilket innebär att kontaktfomen kommer att
fortsätta. I samband med detta har också en broschyr med tips och
råd inför villabyggande arbetats fram. Broschyren har delats ut till
samtliga i tomtkön.
Under år 2005 har ca 410 byggrätter tillkommit, vilket uppfyller
antaget mål för planberedskap. Nedan listas samtliga byggrätter
som antagits alternativt vunnit laga kraft under 2005. Utöver dessa
har också utökade byggrätter i ett fritidshusområde (Laxögrundet,
Råneå) tillkommit.
Område

Bebyggelsetyp
K=kommunal ägo
P=privat ägo
L= Lulebo AB

Ca antal
lägenheter

Östra Kronan, etapp 2

tomter för småhus (K)

50

Porsön

studentbostäder (P)

200

Sunderbyn

tomter för småhus (P)

1

Svartöbrinken

tomter för småhus (P)

15

Centrum, kv Kalkonen flerfamiljshus (L)

50

Bilinspektören

radhus (P)

10

Midskogen

äldreboende

55

Ektjärn

tomter för småhus (K)

15

Björkskatan

tomter för parhus (P)

10

Totalt ca
varav småhus/radhus ca
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410
100

2006
Statistik för år 2006 finns inte färdig förrän under våren 2007, men
tendensen visar att prognosen håller i stort.
De händelser som fått betydelse för utvecklingen under året är
främst flytten av Institutionen för hälsovetenskap från Boden till
Luleå, vilket ökat efterfrågan på studentbostäder. Nya önskemål från
universitetet
visar också att nya studentbostäder bör tillkomma främst i riktning
mot centrum. Det är därför inte aktuellt med fler studentbostäder på
Storporsön just nu.
Under 2006 godkände också kommunfullmäktige riktlinjer
för permanentning av tätortsnära fritidshusområden. I detta
arbete prioriteras främst Bensbyn, Hertsölandet, Hagaviken och
Kallaxhalvön.
I syfte att stärka attraktiviteten i befintliga bostadsområden har
under 2006 två trygghetsvandringar genomförts; Björkskatans
centrum och Hertö centrum. Vandringarna har uppskattats och gett
vissa direkta resultat, som klottersanering, uppstädning och gallring
av sly.
Kommunen har fått ett nytt ansikte utåt via en ny hemsida. Frågor
kring boende och byggande har fått ett enklare upplägg och
sidan har utökats med information, bl a planberedskap och årsvis
tillskapade byggrätter från år 2004.
Antalet nya byggrätter under 2006 har inte nått fram till
det uppställda målet på 400. Detta beror delvis på att flera
pågående projekt är omfattande i tid ur ett planerings- och
genomförandeperspektiv. Exempel på sådana projekt är Hällbacken
och Lulsundsberget. Andra pågående projekt som inte hunnit landa
i lagakraftvunna planer under året är Bränslan och Lergärdan etapp
3 i Sunderbyn samt Kronanbacken. Nedan följer en tabell över
nytillkomna byggrätter under 2006:
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Område

Bebyggelsetyp
K=kommunal ägo
P=privat ägo
L= Lulebo AB

Antnäs

tomter för småhus (K)

1

Lulsundet

tomter för småhus (P)

4

Centrum, kv Vesslan

flerfamiljshus (P)

100

Centrum, kv Tjädern

flerfamiljshus (P)

35

Centrum, kv Kalkonen flerfamiljshus (L)

20

Centrum, kv Rådjuret

flerfamiljshus (P)

85

Ektjärn

omvandling från
fritidshus (P)

Ängdalsro

omvandling från
fritidshus (P)

Totalt ca
varav småhus/radhus ca

Ca antal
lägenheter

250
5

Kommunens tomtkö hade under februari månad ca 770 personer
registrerade, vilket innebär att kön fortfarande kontinuerligt ökar.
Inför 2007 väntas prognosen fortsättningsvis hålla. Inom
byggbranchen finns dock en oro för att förändrade räntebidrag
och investeringsstöd kan komma att motverka möjligheten att
genomdriva en del planerade bostadsprojekt för hyres- och
bostadsrättslägenheter.
I och med en översyn av den kommunomfattande översiktsplan
för Luleå kommun kommer inriktningen för boendeplaneringen att
behöva ses över och samordnas med denna.
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