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Luleå kommun har under året fått flera utmärkelser som placerar oss i topp i landet. Tidningen Dagens samhälle utsåg Luleå
till Norrlands Superkommun, Arena för tillväxt utsåg nyligen Luleå till Årets tillväxtkommun i Sverige och dessförinnan rankade
Lärarförbundet skolan i Luleå till den femte bästa i landet. Sverige har 290 kommuner. Yvonne Stålnacke och Niklas Nordström,
kommunalråd. Foto: Luleåfotograferna.
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medarbetare

”Det är ett väldigt
fint yrke, du får
mycket tillbaka.”

Alvaro Araya León, handledare
Alvaro Araya León jobbar som handledare
på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Där bor för tillfället tolv pojkar som
har fått permanent uppehållstillstånd och
ytterligare tolv som söker asyl.
Alvaro har tidigare arbetat som elevassistent i gymnasieskolan och som
behandlingsassistent på ett ungdomshem.
Att stödja och hjälpa unga som är i en
svår livssituation är påfrestande och delvis
tungt. Men det är precis vad Alvaro vill göra.
– Jag har alltid gillat att jobba med unga,
ända sen ett sommarjobb på ett gruppboende. Och jag har länge varit nyfiken på
ensamkommande flyktingbarn. Det är ett
väldigt fint yrke, du får mycket tillbaka,
berättar Alvaro som själv bär på en flyktinghistoria.
När han var sju år flydde mamma med de
två äldre syskonen från Chile till Sverige.
Alvaro minns att han som sjuåring då och
då följde med sin pappa när han körde
buss. Ibland behövde passagerarna inte
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betala för resan, det tyckte sjuåringen var
konstigt. Alvaros pappa hade tillsammans
med kyrkan hjälpt folk att fly landet undan
Pinochet-diktaturen. En dag fick de själva
packa ihop väldigt snabbt. De skulle fara på
semester förklarade Alvaros mamma. Den
21 mars 1986 anlände de till Stockholm.
– För mig är det lätt att förstå grabbarna,
jag kan sätta in mig i deras situation. Det
var inte så lätt för mig heller att hitta mig till
rätta i ett främmande land och plötsligt följa
svenska regler.
Berättelser från krig och flykt
Alvaro jobbar för tillfället med två pojkar från
Afghanistan och en från Somalia. Som
handledare ska han bygga upp en relation
med pojkarna, ta reda på deras behov och
alltid utgå från deras villkor.
Alvaro får höra deras berättelser, om
självmordsbombningar och kidnappningar
i Afghanistan, om Talibaner som skjuter i
skolor. En pojke har berättat hur han blev

sexuellt utnyttjad, fick jobba gratis åt en
människosmugglare i ett år och fick betala
dyrt för att ta sig till Europa.
– Pojkarna har levt ett paradoxalt liv i
många år. Tagit en dag i taget, bara överlevt.
Nu behöver de inte längre kämpa för sin
överlevnad, nu ska de kämpa för att få
ordning på vardagen, säger Alvaro Araya.
Hårdrock som avkoppling
På fritiden sjunger han i hårdrockbandet
Offensive ground. Det är en välbehövd
motpol till jobbet. Bandet har haft olika
spelningar, bland annat på hamnfestivalen
och i våras turnerade de i Spanien. Musik
är en väldigt bra terapi, tycker Alvaro. Han
ser gärna att de får en musikstudio på
boendet också.
Alvaro bor med sina barn i en nyinköpt
trea. De är fem och snart tre år gamla och
får en trygg uppväxt.
– Det känns skönt.
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Bli Fairtrade-ambassadör
Vill du göra skillnad för odlare och anställda
i länder med utbredd fattigdom? Då kan
du engagera dig i Fairtrade City Luleå.
Luleå är en diplomerad Fairtrade City
sedan 2011. Om du vill vara med i rättvisearbetet kan du till exempel utbilda dig till
ambassadör för Fairtrade. En ny ambassadörsutbildning arrangeras i februari 2016.
Vill du veta mer om Fairtrade kan du
kontakta kommunens Fairtrade-samordnare Lena Hedberg, lena.hedberg@lulea.se
Så många flyttade till Luleå under årets
första tio månader. Några valde förstås
även att lämna kommunen, närmare
bestämt 3 122 personer. Luleås befolkning
uppgick i november till 76 200 invånare.

Bredband på Luleå
landsbygd
Kommunfullmäktige ska i december besluta
om bredbandsstrategin för 2016. Enligt
förslaget ska följande byar prioriteras under
2016: Selet, Stenudden, Västmark (Eriksberg),
Bredträskheden, Niemisel småort (station
och Norra Niemisel) samt Hollsvattnet.
Året därpå är det Jämtöns och Vitås tur.
Målet är att nio av tio hushåll i kommunen
ska ha bredbandsuppkoppling till 2020.

3267
Världsarvet firas
6 december
Gammelstads kyrkstad firar 20 år som
världsarv 2016 (se sidan 18). Firandet inleds
redan på världsarvsdagen, söndag 6 december. Då presenteras bland annat en ny bok
om kyrkstaden och Alviks blandade kör
bjuder på julkonsert i kyrkan.

Julkalender i Stadsparken
Som vanligt kommer en tomtefamilj att slå
sig ner i Stadsparken 1-24 december. Årets
julkalender med Lule Stassteater spelas kl
14 varje dag utom på julafton, då är det kl
12 som gäller.
På vardagarna riktar sig julkalendern till
förskolorna. Men allmänheten är förstås
välkommen i mån av plats.

Nya Köpmantorget
Fotot på omslaget är taget av Luleåfotograferna och visar klätterskulpturen på
nya Köpmantorget. Det ombyggda torget
invigdes i september.

spaning
Om manlig fåfänga
November. Bröstcancermånad ut, prostatacancermånad in. Mustaschkampen har börjat.
Själv går jag all in med helskägg. Har gjort
det länge nu. Det här med skägg är inte
helt okomplicerat. Ett långt skägg kliar men
en skvätt ohyggligt dyr ansiktsolja lindrar
klådan och oljan gör skägget – det här är
viktigt för dig som tänker spara ut ditt skägg
till en längd som omgivningen berömmer
eller ondgör sig över – lättkammat.
Ett friskt skägg kräver sina verktyg.
Kammen är ett sådant. Jag har alltid en kam i
jackan, en i datorväskan och en i necessären.
Måhända aningens fåfängt men ett ståtligt
skägg kräver ett visst mått av omvårdnad
oavsett om du har getskägg, pipskägg,
juvelarskägg (kort på sidorna, längre vid
hakpartiet), kejsarskägg eller helskägg.
Mitt liknar ett spadskägg som tydligen

tyder på vissa kungliga drag. Historien om
ansiktshår förtäljer att en man med skägg
tillskrivs egenskaper som vishet och virilitet
och enligt Wikipedia (hur tillförlitlig den
nu är?) även brist på elegans samt att
bäraren har en kufisk läggning.
Skägget är också ett visuellt karaktärsdrag
som både roar och oroar omgivningen. Min
fru tycker att min ansiktsfrisyr gör att jag
ser äldre ut än vad jag är. Hon hävdar
envist att jag besitter en tonårings provocerande sinne. Samtidigt träffade jag nyligen
en person som blev så exalterad så hen
strök vördnadsfullt med handen över mitt
skägg åtföljt av en lång svada superlativer.
Det kan te sig en smula dumdristigt att
vilja ha ett långt och vildvuxet skägg särskilt
när matintaget kräver en del planering
(en korv med ketchup och senap är inte

att föredra). Ändock, relationen mellan
en man och hans skägg är densamma
som med kvinnor och deras barn – har du
aldrig burit ett skägg kan du inte heller
förstå det band som skapats mellan er
under den långa tid som det tagit att låta
skägget växa till fulländning.

Fredrik Winnerborn
är kommunikatör på
socialförvaltningen.
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En lektion om tillväxt
Alla pratar om tillväxt – men vad är det? Och är det alltid bra?
Vi satte oss ner med Olle Hage, lektor i nationalekonomi vid
Luleå tekniska universitet.
När vi pratar om tillväxt handlar det för
det mesta om ekonomisk tillväxt.
– När befolkningen ökar i en kommun
leder det till fler arbetsplatser, större
skattekraft och högre inkomster, säger
universitetslektor Olle Hage.
– Det blir en god cirkel. Kommunen kan
satsa och bygga mer. Det blir fler föreningar
och ett större utbud inom sport, fritid,
kultur, handel och så vidare.
Det vanligaste måttet för ekonomisk tillväxt är BNP. Bruttonationalprodukten är
summan av alla varor och tjänster som
produceras i ett land under ett år. När
länder jämförs är det mest intressanta BNP
per invånare.
– BNP mäter ju inte allt, till exempel
skador på miljön. Det säger heller inget om
hur inkomsterna fördelas. Men det är ändå
det bästa måttet vi har.
Tillväxt och resurser
I det stora hela är ekonomisk tillväxt bra,
menar Olle Hage. När det materiella välståndet stiger får nationen mer resurser till
exempelvis sjukvård och andra offentliga
nyttigheter.
– Tillväxt i sig är inte skadlig, men vi kan
ju inte bli hur många människor som helst.
Hög tillväxt kräver resurser som kan ta slut.
– Än så länge har systemet och teknikutvecklingen löst problemen Teknikoptimisterna tror att det fortsätter så. Själv
ligger jag väl mitt emellan optimisterna
och pessimisterna…
Se till förutsättningarna
Olle Hage tycker att Luleå hittills lyckats
hänga med rätt bra i ekonomins förskjut-

ning mot tjänster och kunskapsintensiv
produktion. Han nämner Facebooketableringen och bemanningsföretaget
Studentconsulting.
– Kreativa och högteknologiska företag
drar till sig ganska högavlönade personer.
Det ger kommunen skatteintäkter och
större möjligheter.
Han tror inte att det finns en optimal
storlek för en kommun. I stället gäller det
att utgå ifrån de naturliga förutsättningarna.
– Biltestverksamheten i Arvidsjaur och
Arjeplog är ett bra exempel. Eller se på
skidsatsningen i Kåbdalis!
– LTU säljer med vinter och har lyckats
bra med studentrekryteringen. Universitetet är jätteviktigt för Luleå. Vi lockar hit
talangfulla människor, det gäller bara att få
dom att stanna.

”Länet behöver
en framgångsrik
regionstad”
Länet behöver ett starkt Luleå
Olle Hage tycker inte att det finns någon
motsättning mellan ett expanderande
Luleå och de mindre kommunerna,
tvärtom.
– Om inte Luleå lyckas kommer Norrbotten att avfolkas. Länet behöver en
framgångsrik regionstad.
– Urbaniseringstrenden är stark. Det är
inte politikerna som tvingar folk att flytta
till Stockholm eller Luleå, folk gör det

frivilligt. Det räcker inte längre med ett
jobb, vi vill även ha ett rikt kulturutbud
och kunna göra karriär.
– Det gäller definitivt inte alla, men majoriteten. Ingen ska tvingas bo i en stad men
då kanske man inte heller kan få samma
service. Det är svårt att bygga ett jättefint
kulturhus i en kommun med femtusen
invånare.
Bra kommunikationer
Framgångsrika städer lockar med ett brett
utbud av arbetsplatser, kultur, idrottsaktiviteter, shopping och vackra miljöer.
Bra kommunikationer är också livsviktigt,
säger Olle Hage och exemplifierar med
Öresundsbrons betydelse för Malmö.
– Ju bättre kommunikationer desto bredare
arbetsmarknad. Att kunna bo i Boden och
jobba i Luleå gör att Luleås tillväxt sprids.
En annan framgångsfaktor enligt Olle
Hage är ett tolerant och öppet klimat där
talanger kan växa.
– Ett klimat som inte stöter ut människor
som är lite eljest… Egentligen är det inget
nytt. Det är samhällen som tillåtit folk ”att
hålla på” som utvecklats.
Framgång föder bostadsbrist
Bostadsbristen är en bekymmersam flaskhals för Luleå och andra tillväxtkommuner.
– Framgång föder också bostadsbrist
och Luleås stadsplanering verkar inte ha
hunnit med. Svenskarna är ju rätt fixerade
vid bostäder så det är förstås viktigt att
kunna erbjuda bra bostäder med attraktiva
lägen.
– Själv tycker jag att man borde bygga på
Svartöberget som har ett fantastiskt läge.

Lagom ekonomisk tillväxt är bra för ett samhälle menar universitetslektor
Olle Hage. Bra kommunikationer, ett brett utbud och en tolerant kultur är
några viktiga framgångsfaktorer.
– Det är samhällen som tillåter folk ”att hålla på” som utvecklas.
Foto: Fredrik Broman
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Östra länken
förvandlar fjärden
En stor del av arbetena med Östra länken vid
Skurholmsfjärden är nu klara. 2016 inleds nästa
etapp mot Mjölkudden.
2015 har varit ett intensivt år för Östra länkens arbetsstyrka.
Även passerande trafikanterna har ställts på prov när körfält
stängts av eller provisoriska rondeller dykt upp.
– Men det har gått bra och vi följer tidsplanen, säger kommunens projektledare Mats Nordgren.
– Jag passar på att tacka alla trafikanter som tagit det lugnt
och haft tålamod!
I slutet av november öppnas Svartövägen åter för genomfart.
I korsningen med Kronbacksvägen finns nu en ny cirkulationsplats. En del mindre justeringar plus ett nytt asfaltslager nästa
år återstår innan vägen är helt klar.
Under vintern fortsätter grävarbetet längs stranden mellan
Toppgatan och Skurholmsgatan. Burströmsvägen och Teknikergatan stängs under att par månader för utfart mot Kronbacksvägen. Här ska det grävas ett större schakt för va-ledningar.
Det blir även en del andra mindre arbeten under vintersäsongen
(se tidsaxeln).
Till sommaren beräknas den tredje etappen av Östra länken dra
igång. Den utgörs av sträckor mellan Landstingshuset och Mjölkudden. Den omfattar även en ny pumpstation vid Bodenvägen.
– Även här måste vi stänga av två körfält på Svartövägen så
då blir det åter stora trafikstörningar, säger Mats Nordgren.
Den tredje etappen beräknas pågå till 2018.

Skurholmsfjärden en vacker oktoberdag 2015. Strandlinjen har
breddats ordentligt för ett helt nytt parkområde. Svartövägen
beräknas öppna i slutet av november. Foto: Fredrik Broman

Tidplan för Östra länken 2015-2018
Burströmsvägen och Teknikergatan stängs
för utfart mot Kronbacksvägen.
Svartövägen
nästan klar.

Inkopplingsarbeten Nya
Brogatan-Skurholmsgatan.

2016

november

december

januari
Pumpstation på Svetsargränd färdigställs
och pumpstation på Malmudden byggs ut.

Grävarbete längs strandkanten, Västra Skurholmen.
Grävarbete vid minigolfbanan och Östermalm.
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februari

mars
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Verksamhetschef Monica Karsbrink
Lövbom har svarat på många frågor.

Stort engagemang
för framtidens skola
Arbetet med utredningen kring Framtidens
skola pågår. Under oktober och november har
över 1000 personer deltagit på de nio områdesmöten som har hållits runt om i kommunen.
Syftet med mötena har varit att presentera
ett underlag för fortsatt utredning, alltså inte
ett färdigt förslag, och att lyssna på föräldrars
och andra intresserades synpunkter och frågor.
De synpunkter som har skickats in kommer
att beaktas i det fortsatta utredningsarbetet och
tillsammans med övrigt underlag ligga till
grund för ett förslag till förändrad skolstruktur.
Förslaget presenteras för politiken i början
av januari och går sedan på remiss. Barn- och
utbildningsnämnden ska fatta beslut i februari
2016 och därefter ska frågan även behandlas av
kommunfullmäktige.
Även elevråd och andra intressegrupper har
träffat representanter från kommunen för att
ge sin syn på skolan.
Engagemanget har varit mycket stort och
väckt många känslor. Men det återstår alltså
att se hur det slutgiltiga förslaget blir.

Planteringar, grönytor,
lekparker, utegym,
broar över Lulsundskanalen, gång/cykelväg
under nya broarna på
Svartövägen m m.

april

maj

2017
Va-arbete i
korsningen
SvartövägenYtterviksvgen.

juni

Byggstart sommaren
2016 för etapp 4C mellan
Landstingshuset och
Mjölkudden.

juli

2018

augusti

Nya Brogatan återställs och gång/
cykelväg byggs längs Nya brogatan
och Skurholmsgatan.
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Planen är hållbara stadsdelar
Kommunens arbete för att utveckla Luleå till ett verkligt hållbart samhälle pågår nu på stadsdels- och
bynivå. Det sker genom att ta fram utvecklingsplaner för alla stadsdelar och några av de stora byarna.
Anna Lindh Wikblad är chef på samhällsutvecklingskontoret som håller i arbetet
med att ta fram utvecklingsplanerna. Så
här förklarar hon syftet:
– Utvecklingsplanerna ska göra verklighet
av översiktsplanen och vision Luleå 2050,
med fokus på lokal nivå. Det handlar om
att kommunen ska satsa på rätt frågor, på
rätt plats, i rätt tid. På sikt ska alla stadsdelar och samlande byar ha utvecklingsplaner.
Utvecklingsplanerna kommer att se olika
ut beroende på vilka behov som finns.
– Vi använder olika verktyg för att bedöma
vad som behövs för att området ska bli
hållbart på alla plan. Det första handlar om
att bedöma statistik, resultat i skolan, valdeltagande och sådana faktorer som vi vet
är viktiga för att ha levande stadsdelar och
byar. Det andra som är viktigt är människorna som bor och verkar i området. De
måste vara med i samhällsbygget.
Engagemang och energieffektivitet
Vision Luleå 2050 pekar ut de tre formerna
av hållbarhet – social, ekonomisk och ekologisk – som lika viktiga och sinsemellan
beroende av varandra.
Social hållbarhet i stadsdelar och byar
handlar bland annat om demokratiskt
engagemang och jämlika förutsättningar
bland invånarna.
Ekonomisk hållbarhet handlar till exempel
om att det finns arbetstillfällen och att
befolkningen ökar. Den ekologiska hållbarheten mäts bland annat i låg energiförbrukning och bra alternativ till bilresor.
Utvecklingsplaner ska göras för samtliga
stadsdelar och de samlande byarna Råneå,
Antnäs och Persön.
– Arbetet är omfattande, vi arbetar med
två eller tre planer parallellt. Varje plan tar
ett år att ta fram eftersom vi arbetar via
samverkan och dialog och då behövs tid
för samtal. Under arbetet med att ta fram
uppdragen får alla inblandade samma bild
av vad målet är och vad som ska göras.
Helhetsbild i Råneå
Uppdragsbeskrivningen för Råneås utvecklingsplan är klar och nu startar genomförandet.
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– När det gäller Råneå är det viktigt att få
en helhet som innefattar skolan och det som
händer i omvärlden, säger Anna Lindh
Wikblad. Utvecklingsplan Råneå lyfter fram
bostäder, cykelvägar och bra uppväxtvillkor för unga. Den handlar också om att
Råneå ska kunna fungera som samlande
nod för byarna i omlandet.
Utvecklingsplan Luleå centrum har dragits
igång nu i november. Där handlar det mer
om fysiska frågor, som bebyggelse och
handel och bebyggelse, än sociala.

– Det finns ju en konflikt mellan förtätning och liv mellan husen, två faktorer som
kommunen jobbar med samtidigt. Det är
lika viktigt att säga ”här ska det byggas”
som att säga ”här ska det finnas platser att
röra sig på”.
– Stråk med parker, sittplatser och gröna
områden är en lika viktig infrastruktur som
någon annan. En poäng med förtätningen
är också att folk ska kunna röra sig lättare
med buss och cykel eller till fots.
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och byar
Samlande byar
I översiktsplanen har tre större samhällen
pekats ut som samlande byar. Dessa
ska ha bra service och goda förbindelser
med omgivande byar. De samlande
byarna är:
• Råneå
• Antnäs
• Persön

Läs mer på
www.lulea.se/2050

Färggrant och välkänt hus på Magasinsgatan.
Foto: Helene Brunnström

Stadens hus
dokumenteras

Anna Lindh Wikblad,
samhällsutvecklingschef,
Luleå kommun.

En inventering av alla fastigheter i
centrum har nyligen inletts. Östermalm
och Malmudden står på tur.

Råneå är centrum i den norra kommundelen. Nu tas ett samlat
grepp om utvecklingen. Foto: Fredrik Broman.

Syftet med inventeringen är att få bättre kunskap
om stadskärnans många olika kulturmiljöer.
Materialet samlas i en databas för att kunna
användas i kommunens arbete med bygglov och
detaljplaner. Det blir också ett underlag för arbetet
med en utvecklingsplan för centrum.
Helene Brunnström, projektanställd på stadsbyggnadsförvaltningen, har jobbat sedan september
med inventeringen. Hon har hunnit med att
dokumentera en stor del av alla byggnader i
innerstaden.
– Det är ett roligt och varierat arbete. Genom detaljerna går det att läsa av en byggnads ursprungliga ålder, det är jättespännande.
Hon får en hel del frågor när hon traskar runt,
fotograferar och antecknar.
– Ja, många blir nyfikna och undrar vad det ska
vara bra för. Då får jag chansen att förklara.
Eftersom det rör sig om drygt 130 kvarter handlar
det om hundratals fastigheter som ska beskrivas.

Stort behov av gode män

”Råneå ska bli
en samlande
nod för byarna
i omlandet.”

Överförmyndarnämnden har ett stort behov av
personer som ställer upp som gode män, inte
minst för ensamkommande flyktingbarn.
Som god man är man ett stöd för barnet under
asylprocessen. I detta ingår löpande kontakter
med socialförvaltningen, skolan, Migrationsverket och andra instanser. Barnen får sitt
omsorgsbehov tillgodosett på kommunens
boende.
Uppdraget som god man tar ungefär 10-15
timmar i månaden och ett arvode betalas.
Om du är intresserad kan du kontakta
överförmyndarnämnden via Luleå kommuns
växel, 0920-45 30 00.
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De bygger energisnålt
för framtiden
De flyttade upp från Karlshamn och letade hus på Bergnäset,
men kom fram till att de skulle få mer för pengarna om de
byggde nytt. De ville också ha ett energisnålt hus.
– Vi vill dra vårt strå till stacken när det gäller att minska vår
klimatpåverkan, säger Magnus Renholm.
Intresset för att bygga energisnålt har ökat
de senaste åren och det behövs. Bostäder
står för en rätt stor del av Sveriges totala
energianvändning, så att bygga energisnålt
är viktigt med tanke på klimatförändringarna.
Magnus och Marlené Renholm ville bygga
ett hus som är energisnålt och billigt i drift.
De köpte en ledig tomt i Kallax, en by där
de har många vänner, och hittade en hustillverkare som uppfyllde deras önskemål om
rejäl isolering, bra fönster m m.
De kontaktade också den kommunala
energirådgivaren i Luleå för att diskutera
lämpliga uppvärmningsalternativ. Bygget
är nu i full fart på Deccavägen i Kallax.
Huset är rest och alla dörrar och fönster är
monterade men allt invändigt kvarstår.
Flera olika värmekällor
När huset på 200 kvadratmeter är klart
kommer det att använda ca 65 kWh per
kvadratmeter och år (köpt energi). Det är
en siffra som ligger betydligt under energikraven på nybyggda hus i Norrbotten.
Huset är isolerat med 240 mm stenull i

ytterväggarna, 450 mm stenull på vindsbjälklaget, 300 mm under betongplattan
och fönster med U-värden mellan 0,6 och
1,0.
Som uppvärmningssystem ska de installera vattenburen golvvärme och en bergvärmepump samt en ackumulatortank
som lagrar värmen. Det gör det möjligt att
koppla på flera olika värmekällor eftersom
de så småningom även vill installera solvärme.
– Vi gillar att myselda men vill inte bara
elda för kråkorna utan ta vara på värmen,
så därför ska vi också installera en vattenmantlad kamin som går att koppla till
ackumulatortanken, berättar Magnus.

”Vi vill planera för
lång tid framöver,
helst för mer än
en generation ”

Framtidssäkert hus
– Vi vill bygga ett framtidssäkert hus,
säger Magnus. Jag är teknikintresserad så
vi kanske installerar solceller också så
småningom och producerar vår egen el.
Vi vill planera för lång tid framöver, helst
för mer än en generation. Vår förhoppning
och önskan är att vi ska bo där resten av
våra liv!

För att minska värmeförlusterna så mycket
som möjligt får huset
markisolering på 120
cm ut från husgrunden,
med extra förstärkning
vid varje husknut.

Marlené och Magnus Renholm hoppas kunna
flytta in i sitt nya energisnåla hus i februari.
Foto: Fredrik Broman
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Byggfakta

•

• Specifik energianvändning (kWh/m2
och år) får man fram genom att dividera
husets årliga energianvändning i kWh
med antalet kvadratmeter.
• Boverkets byggregler ställer krav
på hur mycket energi ett nybyggt hus
får använda. Energikraven uttrycks i
specifik energianvändning. För hus med
elvärme (inkl värmepump) i Norrbotten
är energikravet 95 kWh/m2 och år. För
hus med annat uppvärmningssätt gäller
130 kWh/m2 och år.
• U-värde är ett mått på hur väl en
byggnadsdel, t ex ett fönster, isolerar mot
värmeförluster och mäts i W/m2K. Ju
lägre U-värde desto mindre värmeförlust
• Ackumulatortank är en värmeisolerad
tank som fungerar som varmvattenbuffert
i ett värmesystem.
• Värmepump är en teknisk anordning
som överför värme från en kall till en
varm plats. Det finns berg-, jord-, vattenoch luftvärmepumpar.
• Solvärme innebär att man värmer sitt
varmvatten med hjälp av solfångare.
• Sol-el innebär att man producerar egen
el med hjälp av solceller.
Kommunal energi- och klimatrådgivning
finns i alla Sveriges kommuner. Här kan
man få kostnadsfri, opartisk och lokalt
anpassad rådgivning i energifrågor som
privatperson, företag eller förening.
e-post: energiradgivning@lulea.se
Hemsida: lulea.se/energiradgivning
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Gammelstad,
57 bostäder.

Hällbacken,
156 bostäder.
Porsön,
340 bostäder.

Kartan visar antalet
nya bostäder som
bedöms bli klara
under 2015-2017.

Björkskatan,
54 bostäder.

Mjölkudden,
179 bostäder.

Klintbacken/
Kallkällan
145 bostäder.

Kronan/
Lulsundsberget,
135 bostäder.

Centrum,
177 bostäder.
Lövskatan,
41 bostäder.

Småhus i byarna,
133 bostäder.

Så här fungerar
kommunens planprocess
Många tycker att det tar lång tid när det ska byggas
nytt. Det stämmer. Planprocessen bestäms av lagen
och består av många steg.
När ett byggföretag eller annan aktör
vill bygga nya bostäder i Luleå så måste
kommunen först ta fram en detaljplan för det
aktuella området. I detaljplanen anges var,
vad och hur man får bygga. Planprocessen
följer en bestämd ordning enligt plan- och
bygglagen.
I planprocessen får de som berörs möjlighet
att föra fram sina synpunkter. Allmänna
intressen och påverkan på grannarna vägs
mot önskemålet att bygga, allt för att nå en
långsiktigt bra helhetslösning för Luleå.
Kommunen kan också själv ta initiativ till
att upprätta en detaljplan för ett område
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som bedöms lämpligt för bostäder. Det
krävs även en ny detaljplan eller en
detaljplaneändring om man vill förändra
en befintlig fastighet, till exempel bygga om
kontor till bostäder.
Att upprätta en detaljplan tar tid. I de allra
flesta fall rör det sig om 1,5-2 år. Om det är
en komplicerad plan med svåra frågor och
många synpunkter så tar det längre tid.
Eventuella överklaganden förlänger också
processen.
Läs mer om kommunens planprocess på
www.lulea.se

Så här går arbetet med att
upprätta en detaljplan till.
1 Planbesked
Den som vill upprätta eller ändra en detaljplan skickar en ansökan till kommunen.
Ärendet behandlas av politikerna och kommunen är skyldig att lämna ett planbesked
inom fyra månader, där det framgår om
planarbetet kommer att påbörjas eller inte.

2 Planuppdrag
Vid positivt besked får kommunens tjänstepersoner i uppdrag av politikerna att påbörja
planarbetet.

3 Program
Om detaljplanen inte har stöd i kommunens
översiktsplan eller om den innehåller svåra
frågor så kan ett detaljplaneprogram först
behöva tas fram. Det visar i stora drag hur
mark och vatten ska användas och var man
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Nu ökar byggtakten
Tillskottet av bostäder landar i år på drygt 250.
Men de kommande två åren lär det bli betydligt fler.
Hur många bostäder beräknas bli klara de
närmaste åren? Det är en vanlig fråga till
Luleå kommun.
– I år har vi fått ett tillskott på drygt 250
bostäder, säger planchef AnneLie Granljung
på stadsbyggnadsförvaltningen.
– Under 2016 och 2017 bedömer vi att
det finns möjligheter att bygga nästan 1200
bostäder.
Tittar man på kartan, så ser man att
Porsön, Mjölkudden och centrum är de
bostadsområden där det byggs mest den
närmaste tiden.
– Det blir olika typer av bostadsformer.
På Mjölkudden är ungefär hälften av de
nya bostäderna trygghetsboenden och på

universitetets campusområde byggs 290
nya student- och forskarlägenheter.
Utbyggnaden av villaområdet Hällbacken
fortsätter och två nya höghus på Lulsundsberget beräknas stå klara 2017. På Klintbacken/Kallkällan bygger både Lulebo och
Rikshem.
Hur många bostäder som kommer att bli
klara 2018 är det svårare att sia om.
– Det vi jobbar för idag är bland annat
trygghetsboende på Bergnäset som beräknas
vara klart för inflyttning under 2018. Lulebo
fortsätter också att satsa på Kallkällan med
ytterligare 134 lägenheter, säger AnneLie
Granljung.

AnneLie Granljung är chef för stadsbyggnadsförvaltningens plansektion.
Foto: Luleåfotograferna.

Flest bostäder tillkommer på Porsön. Byarna
på landsbygden får ett tillskott av småhus.

vill bygga exempelvis bostäder, handel,
vägar och parker. Förslaget till detaljplaneprogram samråds med myndigheter, allmänhet och boende i området för att kommunen i ett tidigt skede ska få in synpunkter
inför fortsatt detaljplanering.
För enkla detaljplaner eller för planer som
har tillräckligt stöd i en aktuell översiktsplan
görs inte något detaljplaneprogram.

4 Miljökonsekvensbeskrivning
Om detaljplanen kommer att påverka omgivningen och miljön på ett betydande sätt så
görs en separat miljökonsekvensbeskrivning.

5 Samråd
När planförslaget är framarbetat är det dags
för samråd. Länsstyrelsen, boende i området
och andra intressenter får möjlighet att lämna
synpunkter. Förslaget ska innehålla plankarta med bestämmelser, planbeskrivning
med illustrationer samt vid behov även
program och miljökonsekvensbeskrivning.
Efter samrådet sammanfattas inkomna

synpunkter i en samrådsredogörelse.
Eventuella ändringar görs och planförslaget
inklusive samrådsredogörelsen ställs ut för
granskning.

6 Granskning
Granskningsskedet pågår i minst tre veckor
så att alla intresserade har möjlighet att
lämna synpunkter på detaljplanen.
Därefter sammanställs synpunkterna och
besvaras i ett granskningsutlåtande. Om
planförslaget ändras väsentligt efter granskningen så ska planen ställas ut på nytt. Då
blir det en så kallad revidering.

7 Antagande/beslut
Planförslaget lämnas vidare till politikerna
som tar beslut (antagande) om detaljplanen
ska bli gällande. Den politiska beslutsprocessen för en genomsnittlig detaljplan tar
mellan två till fyra månader. När beslut om
antagande är fattat ska det tillkännages.

8 Laga kraft
Beslutet att anta en detaljplan vinner laga
kraft tre veckor efter det att beslutsprotokollet är justerat och har tillkännagetts, om
det inte överklagas.

9 Överklagande
Det är endast berörda/sakägare som har
rätt att överklaga. Länsstyrelsen prövar dels
rätten att överklaga och dels själva sakfrågan.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre
veckor efter det att kommunen och övriga
berörda har fått ta del av beslutet, om ingen
överklagar till mark- och miljödomstolen.
Nästa steg är överklagan till mark- och
miljööverdomstolen.

10 Bygglov
När detaljplanen vunnit laga kraft kan den
sökande begära bygglov.
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Fler flyktingar 2016
Höstens flyktingströmmar genom
Europa har märkts även i Luleå.
Hittills har få stannat upp här. Men
Luleå kommun räknar med att snart
ta emot betydligt fler flyktingar.
Luleå har under många år tagit emot flyktingar som beviljats permanent uppehållstillstånd. I år rör det sig om närmare 100
personer. Från 2016 lär det bli betydligt fler.
Migrationsverket ansvarar för de asylsökande som bor i Råneå.
Luleå har också en överenskommelse med
Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Under hösten har det
kommit allt fler och i dagsläget ansvarar
kommunen för 120 ungdomar.
På väg till Finland
Under hösten har en helt ny flyktingkategori
dykt upp, transitflyktingar. Uppskattningsvis 20 000 personer har sedan i september
passerat Luleå på väg till Finland för att
söka asyl. Några av dem har återvänt till
Sverige.
Det är arbetsmarknadsförvaltningen som

ansvarar för den ordinarie flyktingmottagningen i Luleå. De har också samordnat
kommunens arbete under höstens flyktingvåg och stöttat de frivilliga krafterna på
järnvägsstationen.
– Vi har fått prioritera om en hel del,
säger Maarit Enbuske som blev ny chef för
arbetsmarknadsförvaltningen i september.
– Alla har varit involverade mer eller
mindre. Vi har också utökat personalen
eftersom vi öppnat fler boenden för
ensamkommande barn.
– Vi är otroligt tacksamma att så många
frivilliga ställt upp och hjälpt till med
transitflyktingarna.
Socialtjänst och skola
Flyktingsituationen påverkar flera andra
av kommunens verksamheter, till exempel
socialtjänsten och överförmynderiet. När
det gäller barn ska de snabbt in i skolan.
– De flesta ensamkommande barn är
15-16 år och då blir det gymnasieskolans
introduktionsprogram. De är nog uppåt
hundra där i dag.
Just nu arbetar Maarit Enbuskes personal
med att öppna fler boenden för ensamkommande barn. Man planerar även för

Ensamkommande barn

1. Asylansökan

att kunna ta emot fler flyktingar med
uppehållstillstånd nästa år. En ytterligare
uppgift är att få fram tillfälliga boendeplats
åt Migrationsverket.
– Hittills har vi klarat flyktingmottagningen men framöver blir det svårare.
Bostadsförsörjningen är avgörande och vi
undersöker olika lösningar. Kanske måste
vi ta till tillfälliga lösningar som moduler.
En fördel för Sverige och Luleå
Kommunens ordinarie flyktingmottagning
täcks av statliga medel. Det finns förstås
en del indirekta kostnader för kommunen
som är svåra att uppskatta. Men Maarit
Enbuske är övertygad om att det på lång
sikt är en ekonomisk fördel.
– Vi behöver arbetskraft och många av
flyktingarna har högre utbildning. Att få
fler människor som vill stanna och bo i
Luleå är positivt för samhällsutvecklingen,
både kulturellt och socialt. Den direkta
flyktingmottagningen skapar också en hel
del nya jobb i Luleå.
– Målet är att nyanlända ska etablera sig
så fort som möjligt. Vi stöttar med svenskundervisning och olika arbetsmarknadssatsningar.
– Jag tror vi behöver tänka om lite. Många
har till exempel drivit företag i sina hemländer och behöver lära sig hur det går till
i Sverige.

2. Kommunen tar över
Migrationsverket slussar barnet till en
anvisningskommun. Kommunen tar över
ansvaret och ordnar med boende, god
man, skola m m. Luleå har i dagsläget
ansvar för 120 barn och ungdomar.

Barnet ger sig till känna i Sverige
och får ett tillfälligt boende i ankomstkommunen. Alla under 18 år ses som
barn. Migrationsverket gör en
första utredning.

Vuxen asylsökande

Asylprosessen
Flyktingar som kommer till Sverige
går igenom en lång process.
Här beskrivs de viktigaste stegen
för två kategorier av flyktingar.
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1. Asylansökan
Efter ankomsten till Sverige får
flyktingen hjälp att ta sig till en av
Migrationsverkets ansökningsenheter. En sådan finns numera i Boden.
Här registreras ansökan om asyl.

2. Boendeplacering
Efter några dagar hos Migrationsverket slussas man i regel till ett
asylboende. 150 sådana platser
finns för närvarande i Råneå.
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Tid och kärlek i familjehem
Mats och Ann-Catrin Almqvist har varit familjehem i
många år. De har under årens lopp gett tid och kärlek
till 20 barn i åldrarna 7-17 år.

Maarit Enbuske blev chef för arbetsmarknadsförvaltningen i september.
Det sammanföll med flyktingströmmen till Finland.

– Det är en sådan glädje för oss när man ser att barnen
lyckas i livet, säger paret.
Mats och Ann-Catrin bor i Luleå och har tre egna barn som
för länge sedan är utflugna.
Nu har de två familjehemsplacerade tonåringar i sitt hem
och de säger att alla barnen som bott hos dem är som deras
egna.
– Vi har aldrig gjort skillnad på våra fosterbarn och egna
barn, säger Ann-Catrin. Jag känner att jag hjälper någon
annan och finns till för andra barn än mina egna.
En viktig sak att tänka på om man vill bli familjehem är att
ha tid.
– Man ska kunna vara ledig från sitt arbete när det behövs
för man vet aldrig när man måste åka till exempelvis skolan
om det hänt något.
Det kan vara stökigt ibland. Mats berättar om när han varit
ute på natten och sökt tonårsbarn som inte kommit hem i tid.
– Men det är värt allt slit, för dagen efter kan de komma till
oss och säga förlåt och ge oss en varm kram. Det är viktigt att
visa att man finns där för dem, precis som man gör med sina
egna barn.
Mats och Ann-Catrin berättar också att de har fått ett stort
stöd från kommunen när de behövt det.
Luleå kommun söker fler familjehem. Läs gärna mer på:
lulea.se/familjehem

4. Ja eller nej till uppehållstillstånd

3. Socialtjänsten utreder
Kommunens socialtjänst utreder
barnets status och behov. Barnet
placeras på särskilt asylboende
(HVB-hem) eller ibland i familjehem.
Migrationsverket gör en asylutredning.

3. Asylansökan utreds
Migrationsverket utreder om den
sökande har rätt till asyl. Det kan ta
åtskilliga månader. Om personen
anses helt sakna asylskäl kan hen
skickas direkt tillbaka till hemlandet.

Om uppehållstillstånd beviljas utser
tingsrätten en vårdnadshavare. Kommunen
har fortsatt ansvar. De flesta asylsökande
barn har hittills fått uppehållstillstånd. De
som får avslag överklagar i regel.

4. Ja eller nej till uppehållstillstånd
Vid ett positivt beslut får personen uppehållstillstånd. Hen kan välja bostadsort eller
anvisas plats i en kommun. Personen måste
skriva in sig hos Arbetsförmedlingen för att få
ekonomisk ersättning. De närmsta anhöriga
kan också få uppehållstillstånd.

Vid ett negativt beslut måste
den asylsökande återvända till
hemlandet inom några veckor.
Hen kan också överklaga
till Migrationsdomstolen och
Migrationsöverdomstolen.
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Kyrkstäderna kom till när kyrkoplikten
infördes efter reformationen i Sverige 1527.
Bönderna fick infinna sig till kyrkan, inte
bara för att gå till gudstjänsten utan också
för att erlägga skatt eller ta del av viktiga
politiska beslut. Gammelstads kyrkstad är
den största kyrkstaden i Sverige. Den är
den bäst bevarade och omges av levande
traditioner.
– Men arvet förpliktar också, säger Sara
Vintén. Förvaltningsplaner ska upprättas
och de olika aktörerna ska samarbeta för
att bevara platsen och förmedla dess värden
vidare.
Under jubileumsåret är många aktiviteter
planerade för både Luleåbor och besökare:
isskulpturer, konserter och förhoppningsvis ett kungabesök. Kungen är inbjuden
till finalkalaset den 7 december 2016. På
önskelistan står en konsert med Peter Mattei.

”Vi vill fira
och skapa
stolthet”

Världsarvssamordnare Sara Vintén på trappan till sockenmagasinet. Hon vill få oss
att se storheten i att ha ett världsarv. Foto: Fredrik Broman.

20 år som världsarv
Världsarvet Gammelstad kyrkstad firar snart 20-årsjubileum.
Den 7 december 1996 utnämndes kyrkstaden till världsarv
vid en FN-konferens i Mexiko.
Att Luleå har ett världsarv verkar numera
så självklart att vi ibland glömmer bort hur
stort det egentligen är. Ett världsarv är ett
kulturminne eller ett naturområde som är
viktigt för hela mänskligheten.
Bland världsarven som utnämndes i fjol
finns bland annat området vid Döda havet
där Jesus troligen döptes och Mongoliets
stäpper där Djingis Khan föddes. Tyvärr
finns också världsarv som hotas eller
förstörs, exempelvis den antika staden
Palmyra i Syrien eller Bamiyanstatyerna i
Afghanistan.
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1996 utnämndes Gammelstads kyrkstad
till världskulturarv av FN-organet
Unesco. Kyrkstaden bedömdes vara ”ett
enastående exempel på den traditionella
kyrkstad som finns i norra Skandinavien”.
Ansvar att bevara
– Vi vill fira och skapa stolthet över att vi
har det här. Vi är bärare av traditionen och
vi har ansvaret att bevara världsarvet även
för våra barn och barnbarn, säger Sara
Vintén världsarvssamordnare vid Luleå
kommun.

Startskottet för alla aktiviteter blir redan
nu på andra advent. Då släpps boken
Gammelstad - Kyrkstad och världsarv av
Maurits och Jan-Olov Nyström.
– Vi vill helst att jubileumsåret får de av
oss som är hemmablinda att se storheten
i denna fantastiska kulturmiljö. Det är
Luleåborna som är målgruppen i första
hand, men vi vänder oss så klart också till
andra besökare.
Håller traditionen levande
Världsarvets ambassadörer är kyrkbyborna
och kyrkstugeägarna. Många aktiviteter
riktar sig till de som äger en kyrkstuga
eller bostadshus. Fler än 500 kyrkstugor
och bostadshus inom världsarvsområdet är
skyddade som kulturhistoriskt värdefulla
byggnader.
– Många har en stark relation till kyrkan.
Här samlas man till dop, skolavslutning
och begravning. Nederluleå kyrka är
Norrlands största medeltida kyrka.
Det är i mångt och mycket kyrkstugeägarna som håller traditionen i världsarvet
levande. Övernattning i kyrkstugorna får
bara ske under helger och tillfälliga besök,
en reglering från 1818 som tillämpas än idag.
En annan jubileumssatsning är ”Vägen
mellan två världsarv”, förbindelsen mellan
världsarven Gammelstads kyrkstad och
Laponia. I september samlas företrädare
från alla 15 svenska världsarv till en
konferens i Luleå.
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vår historia

Ny bok om krigsårens Luleå
”Luleå under andra världskriget”
är titeln på stadsarkivets nya bok.
Det är den sjätte boken i serien
historiska bildböcker.

Ambulanser från Kungliga automobilklubben på väg till Finland i februari
1940. Här är de uppställda på
Smedjegatan. Foto: Helmer Widlund

Krigsåren var en mycket händelserik tid i
Luleå med malmtransporterna till Tyskland,
attentatet mot Norrskensflamman, det nya
järnverket, tillkomsten av två regementen
med mera. Stadens lilla befolkning ökade
med över 3 000 invånare – eller 25 procent
– under de åren.
– Jag har läst igenom femton hyllmeter
med kommunala handlingar för boken,
säger kommunarkivarie Thomas Åkerlund.
– Att vi hjälpte Finland så mycket hade
jag ingen aning om. Fosterbarn, barnhem,
transport av ved och gåvor. Men det berodde förstås på vår närhet till gränsen.
Boken är på cirka 250 sidor och omfattar
drygt 100 fotografier och ett antal illustrationer. Boken ges ut i mitten av december
och kan köpas på stadsarkivet och
turistbyrån.

Lättläst om världsarvet
Dagens Gammelstad är ett mycket märkligt samhälle.
Kyrkbyn med dess kyrkstad andas medeltid, medan
Stadsön och Ektjärn är något helt annat.
Vi påminns om detta i en ny bok om Gammelstad och dess kyrkstad som snart kan
fira 20 år som världsarv. Författare är JanOlov Nyström och Maurits Nyström. Pär
Domeij står för de nyare fotografierna och
formgivningen.
Det har under åren getts ut åtskilliga
böcker om den enastående kulturmiljön
runt Nederluleå kyrka. ”Gammelstad –
kyrkstad och världsarv” är både lättläst
och lätt att bläddra i. Mycket är förstås
välkänt men här sätts kyrkstaden in i ett
större svenskt och europeiskt sammanhang.
Vår bygd blir rikare. En ny tolkning, åtminstone för mig, är att kyrkstaden troligtvis
uppstod samtidigt med det stora kyrkobygget.
En gång fanns det 70 kyrkstäder i Norr-

land, nu återstår på sin höjd bara rester
(bland annat i Råneå). Att de drygt 400
stugorna i Gammelstad har bevarats tillsammans med delar av kyrkstadstraditionen är unikt. Författarna ser flera samverkande faktorer till det, framför allt att
den gamla staden hamnade i bakvatten
när staden flyttades. Men även enskilda
personer, som kyrkoherde Albert Nordberg,
och stugägare har spelat roll.
Bröderna Nyström kan verkligen sin kyrkstad, de är också duktiga skribenter. Ibland
blir det nästan poesi. ”Här finns inga räta
linjer, ingen modern exakthet. Varje vägg har
sin lutning, varje tak sitt fall.”
Boken finns även på tyska och engelska.
Kjell-Arne Johansson
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