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• • • Uppdragsbeskrivning

Uppdragsbeskrivning för utvecklingsplan
Råneå med omland
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Inledning

Bakgrund och syfte

Riktningarna och programmen till Vision Luleå 2050 är kommunens
översiktsplan. Programmens grundläggande idé är att samhällsutvecklingen ska ske med ett helhetsperspektiv. Kommunens förvaltningar och
bolag ska arbeta samordnat för att så långt som möjligt styra samhället
för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling. För att gå från
ord till handling ska utvecklingsplaner tas fram. Dessa ska bygga på historia, nutid och framtid och tas fram i samverkan med det civila samhället och andra viktiga aktörer.
Kommunledningens Tillväxtkontor och Samhällsutvecklingskontor
har fått i uppdrag att ta fram en inledande studie inklusive direktiv för
arbete med en utvecklingsplan för Råneå. Arbetet har letts av Jan Unga,
Tillväxtkontoret, Maria Strömgren och Barbro Müller, Samhällsutvecklingskontoret.
I framtagandet av utvecklingsplaner ska de områdesrekommendationer
som finns i översiktsplanen vidareutvecklas och konkretiseras. För att få
en bred och samlad bild av Råneå har dessutom ett bedömningsverktyg
använts för att bedöma kvaliteten av vissa indikatorer som är centrala
för arbete enligt översiktsplanen.
Verktyget heter HåBy som avser hållbar by, och HåSta som avser hållbar
stadsdel. Verktyget är framtaget speciellt för att säkerställa att utvecklingsarbete sker enligt översiktsplanen och därigenom för en hållbar utveckling. Stadsdelens eller byns starka och svaga kvaliteter bedöms och
används som underlag för fortsatt arbete. Verktyget innehåller indikatorer som är indelade i olika områden som kommer från programmen. De
är:
• Barn och unga
• Mötesplatser
• Demokrati
• Speciella värden,
• Arbete, hälsa och trygghet
• Bostäder
• Resor
• Energi klimat och resurser
• Företag
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Sammanställningen för Råneå utgår från ovanstående indelning.
HåByn genomfördes i bred samverkan med olika kommunala förvaltningar samt Lulebo. I HåByn har varje indikator en beskrivning av vad
som är hög respektive låg kvalitet. Det som för Råneå bedömdes som
hög kvalitet framgår i löpande text under respektive område. Låg kvalitet beskrivs nedan under rubriken ”Behov av kvalitetshöjning”. Kvalitet
som varken är hög eller låg redovisas under rubriken ”Visst behov av
kvalitetshöjning”.

Barn och unga

Det finns ett stort utbud av aktiviteter för barn och unga i Råneå och
flera är gratis, bland annat Rånepoolen, fritidsgården och Mekverkstán.
Det kommer att finnas tillgång till Sportoteket där man kan låna sportutrusning gratis. Flera föreningar försöker att hålla nere medlemsavgifterna till en låg nivå. Det finns en F – år 9 skola i Råneå.

Behov av kvalitetshöjning

• Tonåringar som använder alkohol och eller tobak
• Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Eleverna vid Råneåskolan har under många år haft en hög andel alkohol- och tobakskonsumenter. Vid senaste mätningen 2013 så hade
andelen minskat, men ligger fortfarande högt i jämförelse med andra
områden i Luleå.
Andelen barn i ekonomiskt utsatta familjer är enligt beräkning 2012
precis på gränsen för låg kvalitet. Men bedömningen görs att det egentligen är betydligt fler eftersom asylsökande utan uppehållstillstånd och
fullständigt personnummer inte är med i beräkningarna.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Behörighet till gymnasiet
Även andel elever behöriga till gymnasiet visar på visst behov av kvalitetshöjning i Råneå. 2013/2014 var det 90,2 % av eleverna som var
behöriga till yrkesförberedande program och medel för kommunen var
93,3%.

Mötesplatser

Råneå är väl försett med mötesplatser. Det finns t.ex. Medborgarkontor,
bibliotek, kyrka och en tillgänglighetsanpassad lekplats i centrum. Stora
satsningar har gjorts på Råneå vad gäller mötesplatser under senare
år t.ex. nytt utomhusbad, ny fritidsgård och Mekverkstán. Det finns
även flera anläggningar för idrott och motion, elljus – och motionsspår,
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ridhus, utomhuspool, badhus, sporthall och idrottsplats. Ett förbättringsområde som kom fram under HåByn var att det kanske inte var så känt
av alla vilka lokaler som kunde hyras och var detta kan göras.

Visst behov av kvalitetshöjning
• Hela och rena utomhusmiljöer
• Plats för lek och spel

Trygghetsundersökningen som gjordes 2012 visar på nedskräpning och
skadegörelse men känslan är att det blivit mindre nedskräpning sedan
undersökningen gjordes. Mekverkstán bidrar till positiv utveckling. Underhållet är något eftersatt t. ex efter Kärleksstigen och runt busstation.
Det finns en lekplats i centrum men ingen lekplats i Råneå för större
barn.

Demokrati

I Råneå finns en aktiv områdesgrupp som drivs av IFK Råneå. De föreningar som ingår i områdesgruppen är aktiva och många arrangemang
genomförs. För att nå ut till alla används anslagstavla, digitala medier
och en reklamtidning där information om aktiviteter ingår.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Valdeltagande
84, 4% röstade i kommunvalet och 85,4% röstade i riksdagsvalet vilket
bedöms som visst behov av kvalitetshöjning. Av alla röstberättigade var
det fler kvinnor än och män som deltog i kommunvalet.

Speciella värden

Råneälven har mycket högt naturvärde och är ett av Sveriges bästa
fiskevatten, inte minst det berömda kräftfisket. Närheten till havet är en
stor tillgång med bland annat ett fint havsbad. Närbelägna fina skogsområden finns med höga naturvärden. Det finns besöksmål och många
arrangemang som är välbesökta och av såväl råneåbor som boende från
andra delar av kommunen och andra kommuner. Nämnas kan kyrkstugor, Råneåpoolen, IFKs basketcup, fotbollscup, Råneå marknad, avslutningskonsert av sommarkyrkan, slalombacke, kräftfiske, skidtävlingen
Ranrännet och musikkvällar.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Kända besöksmål, personer och evenemang
Även om det finns många möjligheter när det gäller besöksmål och
arrangemang bedöms det finnas behov av kvalitetshöjning. Exempelvis kring
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Andholmen och samverkan med kringliggande byar.

Arbete, hälsa och trygghet

Vissa tider är det problem med bullernivån för några bostäder i Råneå
men det bedöms inte försämra kvaliteten.

Behov av kvalitetshöjning

• Vuxna i studier eller arbete
Arbetslösheten är hög i Råneå och ligger totalt på gränsen för det som
bedöms som låg kvalitet. Betydligt fler män än kvinnor är öppet arbetslösa eller i program, det gäller både åldersgruppen 18-64 år och i åldersgruppen 18-24 år. Dessutom finns asylsökande som inte ingår i statistiken. Detta gör att bedömningen blir låg kvalitet.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Upplevelse av god hälsa
• Upplevelse av trygghet
• Ohälsotal
• Fysiskt aktiva vuxna
Statistikuppgifter om självupplevd god hälsa, ohälsotal och fysisk aktivitet visar att alla ligger på gränsen till bedömningen låg kvalitet.
Ett index av trygghet som omfattar samtliga frågor i Trygghetsundersökningen visar att utvecklingen från 2009 till 2012 varit negativ för
Råneå. Det är det enda bostadsområde i kommunen som haft en negativ
utveckling, Råneå har sämst resultat av bostadsområdena i kommunen.
Vid diskussion i samband med att HåBy gjordes så framkom att det skett
förbättringar och resultatet kan bli mer positiv i kommande undersökningar. T.ex. har buskörningen minskat på senare tid.
Att arbeta eller studera påverkar hälsan i hög utsträckning. Den låga andelen vuxna i arbete eller studier gör att hela området arbete, hälsa och
trygghet bör bedömas som låg kvalitet.

Bostäder

Behov av kvalitetshöjning

• Blandning av äganderätter, lediga bostäder
Råneå har 85% småhus, 15% hyresrätter och inga bostadsrätter. Bostadsbrist råder. Det finns inga lediga bostäder varken småhus eller lägenheter. I Råneå finns några lediga tomter samt fyra färdiga detaljplaner för
utbyggnad. Tre av planerna finns på kommunägd mark och en på privatägd mark. Det finns kapacitet i VA-nätet för utbyggnad. Detta saknas
idag till stor del i Luleå tätort. Det har varit svårt att få någon att bygga
i Råneå. Problemet är att ett nybygge kostar lika mycket i Råneå som i
centrala Luleå men fastighetspriserna är betydligt lägre i Råneå.
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I Råneå finns många asylsökande som uppger att de vill bo kvar på orten
om de beviljas uppehållstillstånd.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Bostäder för grupper med särskilda behov
Två vård- och omsorgsboenden finns men det finns behov av trygghetsboende. Ett trygghetsboende kan medföra att det frigörs lediga bostäder.
Det kan vara en del av lösningen på bostadsbristen i Råneå.

Resor

Bussar går direkt till och från orter runt om i Norrbotten, omkringliggande byar och Sunderby sjukhus med ett flertal avgångar varje dag.
Utökade bussturer har tillskapats 2014 genom att även göra skolbussarna till och från Ängesbyn och Smedsbyn tillgängliga för allmänheten.
Denna möjlighet finns redan för några andra byar.

Behov av kvalitetshöjning

• Promenad- och cykelstråk
• Säker trafikmiljö
Gång och cykelvägar, GC-vägar, finns bitvis i Råneå men inte sammanhållet. Inga särskilda GC-vägar finns till närliggande byar. Idag nyttjas
gamla vägar men de röjs inte vintertid. Det finns ett medborgarförslag
om att bygga GC-väg till Böle.
Vid en trygghetsvandring som gjordes 2009 med uppföljning 2011 framkom att det fanns stort behov av GC-vägar. Tekniska förvaltningen har
gjort utredningar som visar att gatorna på många håll är för smala för att
GC-väg kan göras. Behov finns av att se över GC-vägar, speciellt säker
skolväg, för att se vilka alternativ som kan vara aktuella både vad gäller
fysiska förändringar och andra alternativ för att få en säker trafikmiljö.
I senaste Trygghetsundersökning (2012) anger 75% av boende i Råneå med omnejd att de upplever problem med trafiken. Problem som
uppges är bilar som kör för fort, trafikregler som inte respekteras samt
buskörning med moped och mc.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Bilanvändning
• Busshållplatser
• Bussresor
Resvaneundersökning 2010 visar att 56% av resorna till jobb eller skola
sker med bil under vintern. Det finns två busshållplatser samt en bus�station. Dessa är tillgänglighetsanpassade. Cirka 80% av råneåborna har
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mindre än 500 m och ingen har längre än 1000 m till en busshållplats
inom centrala Råneå. Det finns pendelparkering vid busstationen och
cykelställ vid busshållplatserna.
Det går inte att komma från Luleå för att börja arbeta i Råneå kl 08:00,
antingen kommer man kl 07:00 eller strax innan kl 09:00. Från kringliggande byar kan man ta sig till Råneå med kollektivtrafik. Det finns
behov av fler turer, speciellt morgon och kväll.

Energi, klimat och resurser

I Råneå finns tre återvinningsstationer. 70% av råneåborna har mindre
än 500 m till en återvinningsstation. Utomhuspoolen värms upp av solvärme.

Behov av kvalitetshöjning

• Energiproduktion
• Utrymme för snö och regnvatten
• Risk för översvämning
• System för vatten och avlopp
Inga hushåll producerar egen energi. Det finns inget passiv- eller lågenergihus i Råneå
Dagvattensystemet består i dag av en blandning av diken och ledningar.
Stort inläckage till spillvattensystemet förekommer och reningsverket får
så stora flöden vid häftiga regn att reningsprocessen inte fungerar då. Ett
systematiskt arbete för att minska inläckage och felkopplingar till spillvattensystemet är således önskvärt.
Råneå har ett eget vattenverk. I Råneå finns kvalitetsproblem på dricksvattnet under delar av året på grund av att det är ett ytvattenverk, t.ex.
höga vattentemperaturer. Dricksvattenledningarna är i dag i dåligt skick
i många områden och behöver åtgärdas. Spillvatten: Reningsverket i Råneå har kapacitet för 3000 personer. Anslutna idag är 2000 personer dvs.
det finns en reservkapacitet för ca 1000 personer. Det finns dagvattenanslutningar från källarinfarter som är kopplade till spillvattennätet, vilket
förorsakar höga flöden i reningsverket.
Fyra mindre avbrott på fjärrvärmenätet har skett det senaste året.

Företag

Det finns många arbetstillfällen per invånare i Råneå. Det finns två
dagligvarubutiker. Det är väl utbyggd service i centrum inklusive häl-
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socentral och barntandvård några dagar i veckan.. Det finns en etnisk
mångfald.
I byn finns inga areella näringar. Men i närheten finns storjordbruk,
skogsbruk, kräftodling mm.

Visst behov av kvalitetshöjning

• Entreprenöriellt förhållningssätt i skolan
Råneåskolan arbetar med ett projekt för att närma sig arbetslivet. Det
finns behov av att utveckla arbetet.

Avgränsning för utvecklingsplan
Utvecklingsplanen består av två delar:
• Samlande byn som avgränsas som Råneå tätort
• Råneås omland

Definition enligt översiktsplanen. ”Råneå är kommunens näst största
tätort och samlar hela norra kommundelen. Råneå ska fungera självständigt med samma mångfald och utbud som stadsdelarna inom stadsbygden. Råneå ska också ha bra kollektivtrafik till stadsbygden och goda
förbindelser till omgivande byar.”
Råneå fungerar även som en samlande by som innebär att det ska finnas
utrymme för service, mötesplatser och blandade boendeformer. Samhällsservice som förskola, skola och kollektivtrafik ska finnas. Omkringliggande byar ska ha goda förbindelser för att kunna ta del av de samlande byarnas service.
Sammanfattning av områden som utvecklingsplanen för Råneå med
omland ska fokusera på:

Från områdesrekommendationerna för Råneå

• I området ska ny bebyggelse samt åtgärder för friluftsliv och naturupplevelser prioriteras. Blandningen mellan arbetsplatser och bostäder ska behållas. Råneå ska kompletteras med bostäder, i första hand
bostadsrätter. Utrymme ska finnas för trygghetsboende.
• Nivån för älvens 100-års flöde ska beaktas vid all lokalisering av
bebyggelse och infrastruktur.
• Nya verksamheter ska i första hand lokaliseras till befintligt industriområde norr om Norra byn, samt i planlagt område söder om älven.
• Det ska skapas möjligheter att ansluta sig till bredband i Råneå med
omgivande byar.
• Det ska finnas utomhus- och inomhusmiljöer för möten, kulturella
uttryck, rörelse och rekreation. Förutsättningar för arrangemang och
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•

•

•

•
•

•

evenemang ska stärkas. Biblioteket, medborgarkontoret och deras
funktion som mötesplats ska prioriteras.
Hänsyn till kultur- och naturvärden ska tas, särskilt i området kring
kyrkan, längs älvstranden och när det gäller det omgivande jordbrukslandskapets kvaliteter. Grönstrukturen ska bevaras och utvecklas och lekkvaliteter ska samordnas och förbättras i centrala Råneå.
Hägnheden ska bevaras och utvecklas som närrrekreationsområde.
Mark för ny kustjärnväg mellan Luleå och Kalix ska reserveras. Vid
E4 reserveras mark för framtida stationsområde med bostäder och
arbetsplatser.
Cykelförbindelser till de närliggande byarna Strömsund och Böle
samt inom Råneå ska beaktas vid planering. Cykelparkeringen i anslutning till busstationen ska anpassas för ökad tillgänglighet.
Det ska finnas samhällsinformation och kommunal service i området. Former för dialog med medborgarna ska utvecklas.
I Råneå med omgivande byar ska minst en kommunal lokal vara
tillgänglig för medborgarna under tider då den inte används för ordinarie verksamhet. Trygghet och tillit ska skapas genom att många
ges möjlighet att kunna påverka.
Området ska prioriteras enligt Välfärdsredovisning 2012.

Från HåBy - behovsområden enligt tidigare beskrivning
•
•
•
•
•

Barn och unga - levnadsvanor och livsvillkor
Hälsa, arbete och trygghet
Bostäder
GC-vägar och säker trafikmiljö
Energi, klimat och resurser – egen produktion av energi, risk för
översvämning, dagvatten och dricksvatten

Övrigt att behandla

• Utveckling av Råneå älvdal - enligt områdesrekommendationerna
för Råneälven
• Särskilda utvecklingsområden i Råenås omland, t.ex. stödjepunkter
för skärgården, friluftsområden, skyddsområden ska identifieras och
tas ställning till - enligt områdesrekommendationerna för Råneå
• Beskrivning och definition av Råneås omland med byar inklusive
företags- och infrastruktur ska tas fram - enligt områdesrekommendation för Råneå.
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Organisation för framtagande av
utvecklingsplan Råneå

Indelning av utvecklingsplanen i tre delprojekt görs utifrån avgränsningen
ovan:
•
•
•
•

Uppdragsgivare/projektägare: Kommunstyrelsen/Kommundirektören
Styrgrupp: Kommundirektörens ledningsgrupp
Projektledare: Utses av Samhällsutvecklingskontorets chef
Projektgrupp: projektledare och delprojektledare

Politisk förankring/beslut:
De berörda nämnderna ska vara delaktiga i arbetet i framtagandet av
utvecklingsplanen d.v.s. bjudas in till dialoger samt få regelbunden uppdatering. Respektive förvaltningschef har ansvar för att föra upp frågor till
beslut som rör respektive nämnds ansvarsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha regelbunden lägesrapport om arbetet med utvecklingsplanen.
Kommunfullmäktige fattar beslut om utvecklingsplanen som helhet.

Delprojekt 1
• Bostäder, GC-vägar, energi, klimat och resurser, bredband.
Delprojektledare: Stadsbyggnadsförvaltningen
Arbetsgrupp: Stadsbyggnadsförvaltningen, Lulebo, Tillväxtkontoret

Delprojekt 2
•

Hälsa, arbete och trygghet - levnadsvillkor för barn, unga och vuxna,
arrangemang/evenemang, Medborgarkontoret, biblioteket, mötesplatser.
Delprojektledare: Barn- och utbildningsförvaltningen
Arbetsgrupp: Barn- och utbildningsförvaltning, Socialförvaltning, Fritidsförvaltning, Kulturförvaltning, Arbetsmarknadsförvaltning, Kommunikationskontoret

Delprojekt 3
•

Utveckling Råneå älvdal, särskilda utvecklingsområden, beskrivning och
definition av Råneås omland med byar inklusive företags- och infrastruktur.
Delprojektledare: Tillväxtkontoret
Arbetsgrupp: Tillväxtkontoret, Fritidsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltingen, Miljö- och byggnadsförvaltningen
14

Processtöd

Vid upplägg och framtagandet av utvecklingsplan ska dokumentet ”Struktur för utvecklingsplaner” följas.

Tidsramar

Utvecklingsplanen ska tas fram och ställas ut under mars-april 2016 för att antas i fullmäktige i augusti
2016.

Resursramar

Varje förvaltning/bolag säkrar personell resurs. Arbetet sker inom befintliga ramar.
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Råneå omland

Mojärv
Vitådalen
Gunnarsbyn
356

Sörbyn
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Västmark
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Selet
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Harufjärden
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Hindersön
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Brändöfjärden

Antnäs
Måttsund
Ersnäs

Fällträsk
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Sandön

Kallax

Mörön
Junkön
Germandön

Junköfjärden

Rosvik
Norrfjärden

Storfjärden

Piteå
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