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Inledning 
Mandatperioden 2023-2026 kommer att innebära stora utmaningar för hela kommunkoncernen. 
Industrin arbetar med sin omställning, stora investeringar görs, vi kommer att bli fler invånare och 
stora krav kommer att ställas på kommunen som verksamhet.  

Framtidens Luleå pekar på några delar av den förändring som måste ske för att vi ska nå hållbarhet 
och 100 000 invånare. Under mandatperioden 2019-2022 startades bland annat sex strategiska 
initiativ för att hantera prioriterade utmaningar. 

Den hållbara utveckling som vi vill nå finns beskriven i Vision Luleå 2040. Utvecklingen beskrivs också 
med hjälp av nio övergripande mål till 2040, dessa mål visar på nio ömsesidiga delar av hållbarhet. De 
övergripande målen har också ett förhållande till de globala målen i Agenda 2030. 

 

I början av mandatperioden beslutar kommunfullmäktige om en strategisk plan för mandatperioden. 
Den strategiska planen ska samla de inriktningar som ska styra och leda hela kommunkoncernen för 
fyra år framåt. Bilden ovan visar att strategisk plan har ett förhållande till fyra stycken årliga budget & 
plan. 

Den strategiska planen kommer att ha fem delar, inriktningar för de övergripande målen, en 
planeringsstrategi kopplad till översiktsplaneringen, en sammanställning av de aktuella styrande 
dokumenten som kommunfullmäktige har, inriktningar för stora investeringar och inriktningar för 
stora medborgardialoger. 

 

Till alla delar tar tjänstepersoner först fram underlag som ger en bred bild med sammanställningar av 
fakta och erfarenheter, underlagen ger också olika typer av förslag inför mandatperioden. 
Underlagen används sedan av både tjänstepersoner och förtroendevalda för att ta fram sina förslag 
inför beslutet om strategisk plan i början av den nya mandatperioden. 
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Användning av underlaget 
Underlaget blir tillgängligt på hemsidan under november 2022, placerat under Så styrs Luleå. 
Tillsammans med de andra underlagen för den strategiska planen ska underlagen ge fakta, 
erfarenheter och förslag som behövs för innehållet i förslaget till den strategiska planen.  

Underlaget kan användas för diskussioner och samtal i politiska partierna så att när förslaget till 
beslut om den strategiska planen för mandatperioden kommer upp i februari 2023 har alla hunnit 
med att fundera på sina ställningstaganden.  

I partigruppen kan underlaget användas som det är, läsas igenom och diskuteras. Det är också möjligt 
att be om en presentation av olika tjänstepersoner, kontakta då planalys@lulea.se  
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Sammanfattning 
Detta underlag fokuserar på de övergripande målen till 2040. För varje mål syns den koppling som vi 
gjort mellan vårt mål och de globala målen i agenda 2030.  

I texten för varje mål finns först en beskrivning av ett framtidsläge när målet och alla andra 
övergripande mål har nåtts, en bild av ett Luleå som nått fram till en hållbar utveckling.  

Varje mål har också en beskrivning av nuläget som baseras på både fakta och erfarenheter.  

Den viktigaste delen är de förslag som finns för varje mål. Förslagen är framtagna av tjänstepersoner 
och de är bedömda att vara möjliga att nå under en mandatperiod. Men alla måls alla förslag är inte 
möjliga att på fyra år då skulle mycket stora resurser behövas. Förslagen måste alltså prioriteras.  

I dagsläget finns sex strategiska initiativ för framtidens Luleå. Initiativ som speglar politiska mål och 
prioriteringar. De förslag som väljs ut och prioriteras i beslutet om den strategiska planen kommer 
troligen att ge riktning till initiativen eller kanske göra att nya initiativ startas. 

Förslagen inför mandatperioden handlar en hel del om att skaffa kunskapsunderlag, att starta olika 
insatser, etablera arbetssätt och bygga upp samverkansformer för olika typer av frågor. Det är förslag 
som kräver utveckling, förändring och behöver innovationer för att kunna bidra till måluppfyllelse. 
Det finns även förslag som pekar på behoven att fortsätta eller fördjupa ett pågående arbete. 
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Hållbar utveckling 

 

En hållbar utveckling har definierats i Vision Luleå 2040, tre ömsesidiga delar där det goda livet är 
målet, en bra ekonomi ger medel och ekosystemet som sätter gränser. De nio övergripande målen är 
ett sätt att tydliggöra de tre delarna i nio långsiktiga mål till 2040. 

Uppfyllelse av målen följs med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande mål. Syftet med 
indikatorerna är att visa om vi har framgång eller inte. När indikatorerna analyseras ska eventuella 
skillnader för ålder, kön, grupp och geografiskt område granskas. Indikatorerna uppdateras när data 
finns, minst fyra gånger per år. Alla indikatorer redovisas på hemsidan och varje år i november gör vi 
en sammanfattande rapport.  

Med stöd av indikatorerna gör tjänstepersoner en analys av möjligheten att nå målet år 2040. Den 
senaste uppföljningen visade att de största utmaningarna just nu är för målen Delaktig och Aktiv. För 
att ta del av hela uppföljningen, gå in på hemsidan under Kommun & politik och Hållbar utveckling. 
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JÄMLIK 

     

Luleås invånare har en god och jämlik hälsa. 
Målet syftar till att ge förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och livskvalitet för alla genom 
att uppmärksamma olika villkor avseende kön, ålder, grupper och geografiska områden. 

Luleå 2040 
Invånarna upplever att de har en god hälsa och möjlighet till ett aktivt liv oberoende av livssituation, 
ålder, funktionsförmåga eller var i kommunen de bor. Befolkningen lever länge och skillnader i 
medellivslängd och ohälsa mellan olika grupper har minskat. Invånarna har god ekonomi, arbete eller 
studier, livspusslet går ihop och vardagen rymmer hälsosamma val.  

Trygga och sunda relationer mellan människor prioriteras högt för att förebygga ohälsa, våld, 
utsatthet och ensamhet. Barn och unga har fått en god och trygg uppväxt samt har haft möjligheter 
att utvecklas efter sin förmåga. Det finns god omsorg och stöd när behov finns. Det främjande och 
förebyggande arbetet prioriteras. Luleå är en barnvänlig kommun där barns rättigheter tas tillvara. 

Kunskapen om psykisk ohälsa har ökat, om bakomliggande orsaker och dess konsekvenser. Det har 
bidragit till att den psykiska hälsan utvecklas positivt i alla åldrar och grupper. Genom ett 
systematiskt arbete baserat på kunskap om socioekonomiska förutsättningar och hur hälsan är 
fördelad i befolkningen bidrar arbete med samhällsplanering, fritid, skola och omsorg till den positiva 
utvecklingen för en god och jämlik hälsa i alla stadsdelar och byar. Förutsättningar för goda 
levnadsvanor skapas i samverkan såväl internt som med civila samhället, myndigheter och 
näringslivet. 

Omvärldens påverkan 
Här är några händelser i omvärlden som kan påverka våra möjligheter att nå målet till 2040: 

• Sverige har en hög social jämlikhet men skillnaderna i levnadsförhållanden ökar 
• I den politiska debatten minskar helhetssynen  
• Skolan är inte likvärdig och förskolans betydelse ökar 
• Vanligare med polariserade grundläggande värderingar 
• Unga är mer toleranta till personer med annan bakgrund och uppmärksammar kränkningar 
• Ökad individualisering och eget ansvar i fokus 
• Mellanmänsklig tillit är kvar på en hög nivå i Sverige 
• Organiserad kriminalitet som utnyttjar välfärdssystemen 
• Kriget i Europa driver på inflationen som försämrar hushållens ekonomi när priser ökar 
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Lägesbild 2022 
De flesta, barn, unga och vuxna, upplever att de har en god hälsa. I undersökningar får vi oftast 
betyget bra eller medel jämfört med andra kommuner. Men vi har en del utmaningar. 

Både kvinnor och män i Luleå har en kortare beräknad medellivslängd än i riket och till skillnad mot 
riket så minskar kvinnornas medellivslängd här. Också den självupplevda hälsan är sämre här jämfört 
med riket. Kvinnor har betydligt fler utbetalda dagar från Försäkringskassan jämfört med män och 
det finns stora skillnader mellan olika stadsdelar och byar.  

Gymnasiebehörigheten är hög men det finns betydande skillnader i resultat mellan skolorna. Även 
den självupplevda hälsan bland elever i grundskolan skiljer sig mellan de olika skolorna och flickor 
uppger i lägre utsträckning än pojkar att de har en god hälsa.  

Psykisk ohälsa är ett globalt problem som ökat under pandemin, något som märks även här. Flickors 
psykiska hälsa har haft en negativ utveckling under många år och kvinnor upplever sämre psykiskt 
välbefinnande än män. En ökad psykisk ohälsa märks även bland äldre. 

Andelen barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat och ligger betydligt lägre än för riket 
och socioekonomiskt likande kommuner. Andelen med långvarigt försörjningsstöd är oförändrad 
medan andelen ökat i riket. Men den förväntade lågkonjunkturen och de ökande priserna på 
livsmedel, energi mm kommer att särskilt påverka redan socioekonomiskt svaga grupper.   

Ökad jämlikhet förutsätter en omställning där insatser anpassas och utformas utifrån de grupper som 
har störst behov. För särskilt utsatta grupper, ex nationella minoriteter, som berörs av 
diskrimineringslagen är det extra viktigt att ha ett aktuellt kunskapsunderlag. 

Stora ojämlika skillnader i livsvillkor bidrar till sämre hälsa, social oro, sämre sammanhållning och 
otrygghet i hela samhället. Eftersom socioekonomiska förutsättning visar på ojämlikhet så behöver 
kommunens verksamheter i större utsträckning säkerställa att rätt prioriteringar görs.  

Arbete för ökad jämlikhet och social hållbarhet är brett och det pågår en hel del arbete men det 
saknas också gemensam kunskap vilket försvårar samverkan. En kommungemensam prioritering som 
baseras på analyser av de förutsättningar som finns skulle på ett bättre sätt kunna bidra till en 
positivare utveckling.  

Förslag inför mandatperioden (2023-2026) 
• Sammanställa ett kunskapsunderlag om jämlikhet för att kunna göra träffsäkra 

prioriteringar. 
• Koppla ihop mål inom folkhälsa och jämställdhet med budgetarbetet för att säkerställa 

att långsiktiga investeringar bidrar till social hållbarhet. 
• Genomföra insatser som bidrar till ökad jämlikhet med fokus på barn och unga. 
• Genomföra insatser i socioekonomiskt svagare bostadsområden. 
• Främjande och förebyggande insatser för förbättrad psykisk hälsa 
• Främjande och förebyggande insatser för att minska våld 

Arbete utvecklas i initiativet Tryggast i Luleå för att jämlikhet har en stark koppling till trygghet och 
social hållbarhet. Initiativet bidrar att gemensamt analysera och ta fram prioriteringar. 
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DELAKTIG 

     

Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling 
Målet syftar till att försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva dialoger och 
att nå en jämställd representation. 

Luleå 2040 
Kommunens invånare upplever att de har goda möjligheter att vara delaktiga i kommunens 
beslutsprocesser och i samhällsutvecklingsfrågor. Vi arbetar på många olika sätt för att delaktiggöra 
medborgarna som kan delta utifrån sina olika förutsättningar.  

Det finns en tydlig systematik i arbetet med dialoger som gör att medborgare engageras tidigt och får 
ge sina perspektiv. Tillsammans bidrar det till allas lärande och ständiga förbättringar. Arbetet med 
dialogerna har genom väl valda metoder även inneburit att det inte längre finns oroande 
polariseringar, vare sig mellan stad och landsbygd eller mellan grupper i samhället. Alla förstår och 
respekterar varandras olikheter och behov samt vet att det finns en komplexitet i vissa kommunala 
frågor. 

Kunskap om metoder för att inhämta kunskap om olika målgruppers behov och tillvarata den 
kompetens som finns bland medborgarna finns spridd i hela kommunkoncernen.  

Barn och unga såväl som vuxna vet att de kan föra fram sina åsikter till dem som bestämmer och att 
deras röster gör skillnad. Tilliten och förtroendet för demokratin och kommunen är hög hos 
medborgarna även medborgarnas tillit till varandra är hög.  

Valdeltagandet i allmänna val är mycket högt i alla valdistrikt, över 95 %, och vi har inte några 
skillnader i valdeltagandet mellan olika grupper. Förtroendet för den representativa demokratin är 
högt och medborgarna har hög tillit till politikerna. Fler och fler engagerar sig partipolitiskt, vilket har 
gett oss en jämställd och jämlik representation i kommunens alla beslutande församlingar.  

Omvärldens påverkan 
Här är några händelser i omvärlden som kan påverka våra möjligheter att nå målet till 2040: 

• Mer digitalt tillgänglig information som ofta håller sig inom "sin" grupp 
• Hög kännedom om alternativ 
• Personlig nytta i fokus 
• Extrema åsikter mer synliga och spridda 
• Medborgarens perspektiv ökar i betydelse 
• Splittrat informationslandskap som gör det svårare att nå ut 
• Unga och kvinnor undviker politiska uppdrag av oro för hot och hat 
• Ökade krav på politiska beslut i polariserande frågor 
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Lägesbild 2022 
Luleå kommun saknar ett systematiskt arbete med medborgardialoger och behöver ett helhetsgrepp 
kring arbetet för medborgares delaktighet och inflytande. Ett projekt pågår som syftar till att skapa 
systematik, lärande, samordning, stöd och trygghet i arbetet. Statistik i olika undersökningar visar att 
det finns en del att förbättra; ungas och vuxnas uppfattningar om möjligheter att påverka är lågt, 
valdeltagandet sjönk 2022 jämfört med 2018 och vi ser skillnader mellan kön och mellan grupper, 
både avseende valdeltagande och i olika frågor om förtroende. Vad gäller valdeltagande ser vi 
betydande geografiska skillnader mellan valdistrikt. Några nämnvärda förflyttningar i positiv riktning 
under föregående mandatperiod har inte skett.  

Den lokala utvecklingen är i stort sett jämförbar med trenderna nationellt sett i övriga kommuner. 
Vad gäller upplevelse av tillit ligger Luleå något bättre till än riket och socioekonomiskt liknande 
kommuner, men det finns könsskillnader och undersökningar som visar en negativ utveckling de 
senaste tio åren.  

Målsättningarna på området påverkas av såväl nationella som globala strömningar. Kommunen kan 
välja ett arbetssätt som inkluderar medborgare i olika avseenden, skapar relationer mellan kommun 
och medborgare samt mellan grupper i samhället, och som kan bygga förtroende för och kunskap om 
såväl kommunen som demokratin som styrelseskick.  

Förslag för mandatperioden (2023-2026) 
• I dialog ta fram ett underlag om delaktighet ur olika perspektiv 
• Genomföra insatser som ökar invånarnas delaktighet och möjlighet att påverka 

kommunens service 
• Identifiera områden eller grupper där valdeltagandet har varit lågt och genomföra olika 

insatser för att öka valdeltagandet vid nästa val 
• Etablera ett systematiskt arbete med medborgardialoger och andra former av 

delaktiggörande av medborgare i kommunens processer och samhällsutvecklingsfrågor 

Arbete utvecklas i initiativet Tryggast i Luleå för att delaktighet har en stark koppling till tillit och 
demokrati. 
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AKTIV 

    

Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv 
Målet syftar till att nå ett aktivt föreningsliv, att ge upplevelser, att öka möjligheterna att utöva och 
delta. 

Luleå 2040 
I kommunen finns ett rikt och brett kultur- och idrottsliv som attraherar alla åldrar och grupper, tar 
vara på årstidernas möjligheter och ger alla boende i kommunen ett meningsfullt och socialt aktivt 
liv. Nya som flyttat till kommunen säger att kultur- och idrottslivet varit en bidragande orsak till att 
de valt att komma hit.  

Kulturella arrangemang ordnas i samverkan med olika arrangörer och det finns även möjligheter att 
själv få ägna sig åt skapande verksamhet. Kultur är tillgängligt och finns nära invånarna spritt över 
hela kommunen. Digitala arrangemang har en tydlig plats. Både traditionella arrangemang och nya 
mer okända och utmanande upplevelser får plats i det rika kulturlivet. 

Kommunen har lättillgängliga och välskötta motions- och idrottsanläggningar och arbetar aktivt för 
att möjliggöra fysisk aktivitet för att nå både bredd och spets. Det finns flexibla näridrottsplatser, 
grönområden, skolgårdar och vandringsleder mm nära de boende både i stadsbygden och 
landsbygden. Det är möjligt att idrotta och motionera utan prestationskrav långt upp i åldrarna och 
invånarna har en god hälsa. Utbudet av aktiviteter är brett och tillgängligt för alla oavsett kön, 
bakgrund, ekonomi eller var i kommunen de bor.  

Barn och unga är prioriterade eftersom goda vanor sätts i barndomen. Barnrättsperspektivet 
genomsyrar arbetet och de ungas bidrag är synligt i den offentliga miljön. 

Det finns ett starkt föreningsliv och många ideella krafter som får stöd att förverkliga sin verksamhet. 
En del av stödet är ett varierat utbud av lokaler, scener, mötesplatser mm som enkelt kan användas. 
Samverkan med föreningar, organisationer och aktörer fungerar väl. 

Omvärldens påverkan 
Här är några händelser i omvärlden som kan påverka våra möjligheter att nå målet till 2040: 

• Teknik som förändrar fysisk aktivitet 
• Barn och unga rör sig allt mindre 
• Minskat intresse av att engagera sig i föreningslivet 
• Fokus på hälsa samtidigt som hälsan blir sämre 
• Andelen som motionerar är oförändrad 
• Digital kunskap har ökat i fler målgrupper, ett digitalt språng 
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Lägesbild 2022 
Att delta i aktiviteter tillsammans med andra bidrar till en god hälsa och livskvalitet. 
Grundskoleelever svarar i högre utsträckning än gymnasieelever att de tycker att det finns mycket att 
göra på fritiden. Tjejerna är inte lika nöjda som killarna. Unga har ganska stora möjligheter att utöva 
olika typer av sport men utbudet av kulturella och kreativa aktiviteter är inte lika stort. Killarna 
upplever att de har större utbud än tjejerna. Bland de vuxna så är 80 procent nöjda med kultur- och 
nöjeslivet och 70 procent ger högt betyg till kommunens arbete för att främja det lokala nöjeslivet. 
Det är ett betydligt bättre resultat än riket. 

Fysisk aktivitet bidrar positivt till hälsa såväl fysisk som psykisk. Nationella rekommendationer är att 
barn och unga 6-17 år ska anstränga sig fysiskt så att de blir andfådda minst 60 minuter per dag och 
för de vuxna minst 150 minuter i veckan. Andelen fysiskt aktiva i grundskola och gymnasium har ökat, 
en ökning som till viss del kan förklaras genom att grundskolan ökat undervisningstid i idrott och 
hälsa. Ungefär 60 procent av kvinnorna och männen är fysiskt aktiva så de kommer upp till den 
rekommenderade mininivån. Flest aktiva finns i åldersgruppen 16-29 år. Det finns en socioekonomisk 
skillnad där de med lång utbildning är mer fysiskt aktiva än de med kort utbildning. Behovet av att 
uppmärksamma de som är inaktiva lyfts mer och mer eftersom inaktivitet är en bidragande orsak till 
ohälsa. Det är 16 procent av invånarna som har fetma, de flesta är i åldersgruppen 45-64 år och det 
är något fler kvinnor än män.  

Samverkan med andra är viktig för att möjliggöra ett rikt kultur- och idrottsliv. Civila samhället har 
även spelat en stor roll vid de kriser som varit, med både pandemi och kriget i Ukraina, för att nå 
personer i behov av stöd. Detta är ett samarbete som behöver utvecklas för att vara hållbart över tid. 
Kommunens verksamheter behöver även fortsätta sitt arbete för att underlätta för det civila 
samhället att komma i kontakt med kommunen och att föreningar ges lika möjligheter att få stöd.   

Förslag för mandatperioden (2023-2026) 

• Etablera en samverkan med civila samhället som fungerar över längre tid. 
• Skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten i alla åldrar genom samhällsplanering 

och i verksamheter som har direktkontakt med befolkningen. 
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NATUR  

     

Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas 
Målet syftar till att stödja den biologiska mångfalden, att försvara våra viktiga resurser skogen & 
havet och att förstärka möjligheten att vara i naturen. 

Luleå 2040 
Inom kommunens gränser har artutarmningen avstannat. Våra landskapstyper, biotoper samt växt- 
och djursamhällen finns bevarande i gynnsam utsträckning. Områden med särskilt höga naturvärden 
är långsiktigt skyddade och i “vardagslandskapet” är markanvändningen långsiktigt hållbar och 
missgynnar inte de arter som lever där.  

Restaurering av skadade ekosystem och naturområden har kommit igång på allvar. Utbredningen av 
invasiva främmande arter har hejdats och de finns inte längre här. 

Samhällsplanering och den fysiska utvecklingen av bebyggelseområden och infrastrukturer utgår 
ifrån naturens behov och de förutsättningar som ekosystemtjänsterna ger. Grönstrukturen i 
tätorterna är fullt fungerande utifrån såväl ekologiska som sociala aspekter och ses som en 
utgångspunkt för annan planering.  

Vår användning, skötsel och brukandet av olika gröna områden sker på ett sätt som varsamt hanterar 
de ekosystemtjänster som området ger till invånarna. Vi bevarar och ökar den biologiska mångfalden 
på kommunens mark. Miljökvalitetsnormerna för vatten är uppfyllda. 

Det finns ett väl utbyggt system av bevarade grön- och naturområden med hög kvalitet för 
människors rekreation och friluftsliv. Några viktiga värdekärnor är skyddade som naturreservat. 
Tillgängligheten till grön- och naturområden är mycket god. 

Omvärldens påverkan 
Här är några händelser i omvärlden som kan påverka våra möjligheter att nå målet till 2040: 

• Naturen ges egna rättigheter och talan i rättsliga processer 
• Ökad medvetenhet om att livsstil och utveckling har negativa effekter 
• Skogar med höga värden avverkas eller bränns ner 
• Växtzoner flyttar med förändringar i klimatet 
• Fler konflikter som handlar om naturens olika värden 
• Minskning av pollinerande insekter 
• Svenskarna har en ökande oro för havet 
• Alternativa brukningsformer till kalhyggesbruket börjar få fäste 
• Invasiva främmande arter får större spridning pga klimatförändringarna 
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Lägesbild 2022 
Ett objektivt mått på tillståndet lokalt för den biologiska mångfalden finns inte, man får utgå från 
trenderna i riket som även är relevanta för Luleå.  

Luleå kommun domineras av skog, den naturtypen upptar 72 % av landytan. I stort sett hela arealen 
skog används för skogsbruk som produktionsskogar. Fritt utvecklade skogsekosystem är mycket 
sällsynta. Mindre än 5 % av den produktiva skogen har kvaliteter som gör att den kan betraktas som 
naturskog med en hög mångfald. Den nationella rödlistan omfattar ca tusen skogslevande arter, 
orsakerna till situationen för dem är till stor del ett ohållbart skogsbruk. 

Nästan 3 procent av den produktiva skogen i kommunen är skyddad och att nå högre andel är 
mycket svårt för att det inte längre finns skogar värda att skydda. Detta gör att det är avgörande hur 
skogsbruket bedrivs. Skonsamma brukningsmetoder där man sparar värdekärnor, gynnar äldre 
bestånd, lövträd, död ved etc och olika alternativa brukningsformer är några av lösningarna. Skogen i 
kommunen är till stora delar privatägd, men bolagsskogar finns också. Eftersom skogslagstiftningen 
betonar frivillighet är framgången beroende på de enskilda skogsägarnas kunskap och ambitioner. 

Luleå kommuns eget skogsinnehav omfattar 6 500 ha, där 2 000 ha är avsatt för naturvårdsändamål. 
För kommunens egen skog är ett långt framskridet naturvårds- och rekreationsfokus styrande för 
skötseln. En grön skogsbruksplan och en under året beslutad skogspolicy styr brukandet i den 
riktningen. 

Bland övriga naturtyper är påverkansgraden generellt också stor; våtmarkerna är i hög grad dikade, 
odlingslandskapets förändring handlar om ändrade brukningsformer och dålig lönsamhet som gör att 
marker växer igen eller rationaliseras till mer likriktade miljöer. Sjöar och vattendrag har generellt bra 
status och är inte så påverkade av t ex utsläpp, även om lokala problem med övergödning och fysiska 
ingrepp i flöden och strukturer förekommer här.  

I skärgårdslandskapet finns fortfarande relativt goda förutsättningar för biologisk mångfald kvar. 
Orörda skärgårdsmiljöer med dess landhöjningsdynamik, grundområden, vikar, stränder och även en 
del naturskog utgör våra allra mest värdefulla naturmiljöer. Mycket av stränderna är dock påverkade 
av muddringar och bebyggelse. Exploateringsgraden längs kommunens fastlandskust är hög och 
andelen kvarvarande oexploaterad strand minskar, 37 % av kuststräckan är påverkad idag. Luleå har 
en högre exploateringsgrad än riket och ligger även högt i förhållande till övriga kustkommuner i 
Norrbotten. 

Förslag för mandatperioden (2023-2026) 
• Arbeta för formellt skydd av värdefulla natur- och rekreationsområden enligt tidigare 

beslutad prioritering. 
• Ta fram och genomföra åtgärder för att förbättra brister i stadsbygdens grönstruktur och 

dess funktion för ekosystemtjänsterna.  
• Bekämpa invasiva främmande arter på egen mark samt informera allmänhet och markägare. 
• Fortsätta utveckla skötselmetoderna på egen mark, skog och parker/grönområden. 

Arbete behöver utvecklas som en del av initiativet Klimatneutral och naturpositiv eller som ett eget 
initiativ. Detta eftersom initiativet hittills har haft ett fokus på klimatneutral, se även Klimat. 
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KLIMAT  

    

Luleå har ingen påverkan på klimatet 
Målet syftar till att vi ska bli energieffektivare, att öka användningen av förnybara bränslen, öka 
andelen hållbara färdsätt och att producera förnybar energi. 

Luleå 2040 
Industrin och andra verksamheter har ställt om och minskat sin användning av fossila bränslen till 
nära noll. Vi har etablerat ett sätt att fånga in och lagra de små utsläpp som kvarstår. Näringslivet är 
väl känt internationellt och nationellt för sina klimatsmarta lösningar. 

Energianvändningen i bostäder, lokaler och hos verksamheter har effektiviserats och restenergier 
används i stor utsträckning. All vår uppvärmning kommer från förnybara källor och vi har ständig 
fokus på att energieffektivisera så långt det går. 

Resor och transporter har förändrats och effektiviserats. Kollektivtrafik och samordning har minskat 
energianvändningen. För korta resor går och cyklar invånarna. Alla fordon drivs med fossilfria 
bränslen och andelen elfordon är mycket hög. 

Resurseffektiviteten har ökat kraftigt, nya material används mer och mer sparsamt. Spill och avfall 
har minskat. Vi återbrukar och återvinner material i så stor utsträckning som möjligt. Behöver vi nytt 
tar vi in det med eftertanke och ställer tydliga klimatkrav.  

Vi är stolta över att ha minskat vår klimatpåverkan i den takt som krävdes för att nå vårt mål. Vi är en 
förebild för andra kommuner.  

Parallellt med vår minskade påverkan på klimatet har vi anpassat oss till ett förändrat klimat som är 
både varmare och blötare. Vår förmåga att hantera klimatrelaterade händelser har förbättrats och vi 
tar hänsyn till dessa vid utveckling och byggande. 

Omvärldens påverkan 
Här är några händelser i omvärlden som kan påverka våra möjligheter att nå målet till 2040: 

• Temperaturökningen större än väntat, mycket tyder på att ökningen blir över två grader 
• Fler extrema väderhändelser 
• Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att öka 
• Snabbt ökande efterfrågan på el 
• Växande ungdomsrörelse med global spridning som kräver politisk handling 
• Kriget i Europa har lett till höga energipriser och visar på brister i energisystemen 
• Svenskarna har en ökande oro för klimatförändringarnas påverkan på “livskvalitet”, framför 

allt unga (kvinnor).  
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Lägesbild 2022 
Jordens medeltemperatur har ökat med cirka 1,1 grader. Det är viktigt att ökningen inte stiger över 
1,5 grader om vi ska behålla möjligheten till en framtid där vi kan leva gott. Vi är globalt sett långt 
ifrån detta mål och trenderna pekar på att vi inte kommer att klara en global uppvärmning under 
+2°C. Nu krävs extra-ordinära åtgärder för att minska utsläppen i en snabbare takt. 

Målet är att alla vi, som bor och verkar här, inte ska ha någon påverkan på klimatet år 2040. Det 
innebär att allt som försiggår innanför kommunens gränser ska ske utan att orsaka ett tillskott av 
växthusgaser till atmosfären. För att nå detta mål behöver utsläppen minska med 16 procent varje år 
fram till 2040 enligt en uträknad koldioxidbudget. Budgeten visar det antal ton växthusgaser som kan 
släppas ut här från och med 2023, om vi vill bidra till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Om vår 
utsläppstakt fortsätter att vara som den har varit de senaste åren har vi förbrukat vår 
koldioxidbudget inom sex år. Det kommer att bli dyrare ju längre vi väntar på att genomföra 
åtgärder. 

Även om vi når målet att begränsa den globala uppvärmningen, kommer vi att successivt få ett 
varmare och blötare klimat. Klimatförändringarna pågår redan och historiska utsläpp påverkar. Den 
tydligaste förändringen är att medeltemperaturerna för både år och årstider kommer att höjas med 
flera grader. Det är framförallt vintern som kommer att bli varmare och därmed snöfattigare. 
Nederbörden kommer att öka över hela året, vilket betyder mer regn. Även risken för extrema 
väderhändelser ökar, troligen mest i form av kraftfulla regn och översvämningar. Blir uppvärmningen 
över 2°C så blir påverkan på vårt klimat än mer dramatisk.  

Som utvecklingen ser ut nu är det mycket osäkert om vi kommer att nå vårt klimatmål. Det krävs 
flera kraftfulla åtgärder för att nå de utsläppsminskningar som krävs och endast ett fåtal är på plats 
idag. Det har endast skett en svag minskning av utsläppen inom Luleå som geografisk plats (exklusive 
utsläppen från SSAB) som är mycket långt ifrån de 16 procent per år som krävs. Ett flertal åtgärder är 
planerade och för att nå målet måste dessa genomföras så snart som möjligt. Som kommun behöver 
vi vara en möjliggörare och gå före samtidigt som vi underlättar för invånarna att minska sin 
klimatpåverkan i en snabbare takt.  

Förslag för mandatperioden (2023–2026) 
• Ta fram en ”klimatplan” för att tydliggöra för de som bor och verkar i Luleå vilka vägval vi står 

inför om vi ska nå beslutat klimatmål samt organisera för att omhänderta dessa.  
• Koppla ihop klimatmålet tydligare med den ekonomiska budgeten för att säkerställa att de 

långsiktiga investeringarna tydligt bidrar till klimatmålet.  
• Fortsätta att uppmuntra och kommunicera det som kommunkoncernens verksamheter gör 

för att minska påverkan på klimatet.  
• Öka takten i arbetet med en effektivare användning av energi och resurser. 

Arbete fortsätter i initiativet Klimatneutral och naturpositiv för att stärka och utveckla kommunens 
strategiska klimatarbete. Eftersom ett stort fokus nu är på klimatneutral föreslås att initiativet 
utvecklas med naturpositiv eller delas i två delar för att tydliggöra olikheterna, se även Natur. 

Arbete fortsätter i initiativet Accelererad samhällsomställning för att möjliggöra industrins gröna 
omställning i Luleå och Norrbotten. Driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell 
framkant.  
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GRANNSKAP 

     

Luleås invånare bor i ett gott grannskap 
Målet syftar till goda bostadsområden, att öka tryggheten, att bo nära till service och skola samt en 
ökad tillgänglighet för alla. 

Luleå 2040 
Det finns bostäder för alla invånare och för de som flyttar hit. Olika bostadstyper och 
upplåtelseformer finns i alla områden vilket stärker den sociala hållbarheten och gör att det finns 
alternativ som passar var och en. Det finns tillräckligt många bostäder för människor med särskilda 
behov eller funktionsvariationer och bostäder som är anpassade för äldre. Alla dessa ”speciella” 
bostäder är integrerade i övrig bebyggelse både i stadsbygd och på landsbygd. 

Invånarna trivs och känner sig trygga i sina bostadsområden och i sin närmiljö. På den egna gården 
finns möjlighet till både aktivitet och avkoppling. Det finns lekplatser och naturområden inom 
gångavstånd från den egna bostaden. Alla funktioner som behövs i det vardagliga livet – förskola, 
skola, arbete, service, fritidsaktiviteter – är enkla att nå. De lite större barnen kan självständigt ta sig 
till och från skolan samt till olika aktiviteter på ett tryggt sätt.  

Det finns också plats med god tillgänglighet för det som är lite extra. Den som vill odla kan göra det 
och vi har bryggor och badplatser, konst och skogsstigar samt plats för idrott och rörelse. Olika 
bostadsområden skiljer sig åt och visar upp sina olika naturgivna värden, kulturhistoria och 
identitetsskapande kvaliteter. Alla allmänna platser och publika lokaler i bostadsområdet är 
tillgängliga och trygga för alla. 

Vi har hållbara hus i våra stadsdelar, i byar och på landsbygderna. Karaktärsfull ny bebyggelse samsas 
med befintliga värden. Återbruk och cirkulärt byggande är en naturlig del av nybyggen och 
renoveringar.  

Omvärldens påverkan 
Här är några händelser i omvärlden som kan påverka våra möjligheter att nå målet till 2040: 

• Samtidigt en ökad grov brottslighet som utsattheten för brott minskar 
• Mötesplatser i bostadsområden förfaller eller tas bort och granngemenskapen minskar 
• Den digitala gemenskapen stärker inte granngemenskapen 
• Utbudet av service minskar i utsatta områden samt på glesbygden 
• Människor lever i skilda områden med ökande "bostadsklyftor" 
• Fler söker en mix av urbant och lantligt 
• Fler unga utan ekonomiska möjligheter att själv ordna en bostad 
• Samhällets sårbarhet är i fokus  
• Klimatdeklarationer för ny bebyggelse har införts 
• De statliga investeringsstöden för hyresrätter har upphört.  
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Lägesbild 2022 
Analyser visar att det finns klara skillnader mellan kommunens olika stadsdelar och byar exempelvis 
för utbildningsgrad, inkomst, ohälsotal, arbetslöshet och försörjningsstöd. Undersökningar visar en 
positiv utveckling av tryggheten sedan många år tillbaka. Vi har en tryggare kommun jämfört med de 
flesta andra kommuner och har en betydande minskning av brott och otrygghet sedan 2006. Dock 
syns det skillnader mellan bostadsområden, både avseende trygghet som helhet och mer specifika 
problembeskrivningar som påverkar tryggheten. 

Bostadsbyggandet har ökat sedan 2015 och framåt. I snitt byggs nu 600 bostäder per år. Kronandalen 
och Dalbo är områden som håller på att bebyggas just nu. Det finns ett behov av framförallt fler 
gruppbostäder, trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende i takt med en åldrande befolkning. 
Planberedskapen är god men byggtakten och efterfrågan förväntas öka när befolkningen ökar tack 
vare industrins gröna omställning. 

En del stadsdelar har en balans med varierade upplåtelseformer och bostadstyper, exempelvis 
Skurholmen och Björkskatan. Även i Råneå finns en god variation. I övriga byar och på landsbygden 
finns generellt väldigt få lägenheter i flerbostadshus, vilket också medför att det brister i variation av 
upplåtelsetyp.  

Mycket av bebyggelsen i Luleå uppfördes på 50- och 60-talet. Lulebo AB bedömer att de har behov av 
att genomföra genomgripande renoveringar i 60% av sitt bestånd under de närmsta 15 åren. Det kan 
ses som en indikation på behoven av renovering även för övrig bebyggelse.  

Utvecklingen av skolstrukturen går mot större enheter och färre skolor. Det medför att skolan inte 
blir en del i närområdet och att fler elever har fått längre väg till skolan. 

Fler livsmedelsbutiker har etablerats i stadsbygden, det finns också ett tydligt intresse för fler 
etableringar i de stadsdelar som planeras att byggas ut som på Kronan och Hertsön.  

Förslag för mandatperioden (2023-2026) 
• Använda helhetsperspektiv vid planering av bostadsområden och skola, trafik, 

verksamheter samt service, för att nå trygga grannskap med god tillgänglighet och närhet 
till olika funktioner. 

• Utveckla kvaliteter i befintliga bostadsområden. Prioritering baseras på olika analyser 
som socioekonomi, platsattraktivitet och samverkansvinster. 

• Hitta samverkansformer för att möjliggöra ny bebyggelse som bidrar till en större 
variation av upplåtelseformer på landsbygderna. 

Arbete planeras i initiativet Tryggast i Luleå för att grannskapet har betydelse för trygghet och är 
basen för social hållbarhet. 

Arbete fortsätter i initiativet Accelererad samhällsomställning för att möjliggöra industrins gröna 
omställning i Luleå och Norrbotten. Driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell 
framkant.  
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VARDAG 

      

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv 
Målet syftar till att öka mängden närproducerat, att effektivisera resursanvändningen, att minska 
avfallsmängderna, att öka återbruk och återvinning. 

Luleå 2040 
Det serveras måltider med en stor andel lokala råvaror i skolan samt på vård- och omsorgsboenden. 
På ”Bondens marknad” och i dagligvaruhandeln finns en mångfald av lokalproducerade produkter att 
välja mellan. Invånarna väljer i högre grad lokalt producerade varor. 

Hushållen har ändrat sin konsumtion och prioriterar nu inköp av varor som har en hög kvalitet och 
håller längre. Det finns flera företag som reparerar sällanköpsvaror. Återbruk och cirkulär ekonomi är 
en självklarhet inom alla branscher och nya marknader har utvecklats. Invånarna kan handla 
begagnat, hyra eller låna allt från byggnadsmaterial och kläder till elektronikprodukter och 
friluftsutrustning. För företagen är återbruk och cirkulärt användande en del av affärsidén och vi har 
flera företag med spetskompetens inom området som blir nationellt efterfrågad. 

Kollektivtrafiken gör det möjligt för nästan alla att ta sig till studier och arbete. Det upplevs av 
invånarna som ett smidigt sätt att resa både längre och kortare sträckor. Det går fort, det finns 
möjlighet att jobba på längre resor och det är enkelt att byta mellan olika färdsätt. 

Det är också många som går eller cyklar, ibland mellan målpunkter och ibland som en del av resan. 
Det finns en väl utbyggd infrastruktur för cykel som gör att det går fortare än andra färdsätt för resor 
som är kortare än tre kilometer. Några väljer cykel eller promenad för att det gynnar hälsa, ekonomi 
och hållbar utveckling, men några väljer det också för att gång- och cykelstråken är väl utformade 
med hög kvalité och höga vistelsevärden. 

Det finns en väl utbyggd laddinfrastruktur för fordon i såväl kommunen som i länet.  

Omvärldens påverkan 
Här är några händelser i omvärlden som kan påverka våra möjligheter att nå målet till 2040: 

• Fokus på elfordon 
• Internethandel ökar och den fysiska handeln minskar 
• Återbruk och återanvändning ökar 
• Fler väljer att minska sin tid för lönearbete och att minska sin konsumtion 
• Svenska fordons årliga körsträckor minskar 
• Unga söker sig till platser och företag som har en tydlig agenda för hållbarhet 
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Lägesbild 2022 
Resandet med buss i kommunen har gått ner under pandemin. Innan dess var trenden ökande, 
förhoppningsvis kan kollektivtrafiken ta tillbaka och öka sin andel av resandet. 

För hushållsavfall har trenden varit minskande sedan 2015 för att sedan vända uppåt under 
pandemin. Luleå ligger ungefär på samma nivå som genomsnittet för riket men med något bättre 
värden när det gäller insamling till materialåtervinning och kompostering, vilket är ungefär hälften av 
hushållsavfallet. 

Resursanvändningen har ökat sedan 1970-talet i Sverige och det är tydligt att flera olika typer av 
råvaror nu är så eftertraktade att prisnivåerna blir högre.  

Det finns flera ansatser från både organisationer och företag för att gynna återvinning och återbruk. 
Inom klädbranschen samlar flera företag in textilier. Lumire har uppgraderat second-handmarknaden 
för kläder genom att placera Returpunkten mitt i Centrum och jobbat med skyltning och erbjudanden 
på ett medvetet sätt. Naturskyddsföreningen anordnar klädbytardagar.  

Andelen återvunnet eller återbrukat behöver växa för att minska resursförbrukningen. För att detta 
ska ske krävs flera typer av insamlingssystem som knyter till sig producenter och grossister i syfte att 
nå en cirkulär ekonomi. Försök har gjorts i Sverige kring olika produkter för byggande, men både 
logistik och ekonomi har varit en utmaning. 

Cykelvägssträckan (hur många meter cykelväg som finns i kommunen per invånare) ökar långsamt.  
Luleå kommun ligger något över genomsnittet för riket, men mycket mer krävs för att cyklisterna ska 
vara nöjda med infrastrukturen. Många viktiga länkar i cykelinfrastrukturen saknas, bland annat i 
Centrum. Även ”huvudleder” för snabb cykling efterfrågas, särskilt nu när elcyklarna har ökat i antal. 

Luleå är långt ifrån självförsörjande av olika livsmedel, det är potatis, mjölk och fläskkött som är 
närmast en nivå av lokal självförsörjning. Hållbar konsumtion av livsmedel innehåller också en 
förändrad kost med framförallt mer vegetariska råvaror. En kost som bidrar till både social och 
ekologisk hållbarhet. 

Förslag för mandatperioden (2023-2026) 
• Hitta former för att ge stöd till utvecklingen av nya marknader för cirkulär ekonomi. 
• Ytterligare satsningar på att göra kollektivtrafiken till ett ännu attraktivare alternativ för 

resor.  
• Ytterligare satsa på att öka kvaliteten och attraktiviteten på sammanhängande 

cykelstråk/leder.  
• Fortsatt arbete med hållbart resande och beteendeförändring, mobility management.  
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INNOVATION 

     

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation 
Målet syftar till att få fler företagare i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga 
hållbart, att nå ett gott företagsklimat och att öka digitaliseringen.  

Luleå 2040 
Vi har hanterat en föränderlig omvärld genom en stark innovationsförmåga och en bred syn på 
innovation. Innovation är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och 
omvärlden. Lösningarna har bidragit till att vi nått en hållbar utveckling ur alla perspektiv – 
ekonomiska, sociala eller miljömässiga. 

Här finns en bredd av branscher och många unga kvinnor ser att det finns spännande jobb och 
karriärmöjligheter. Näringslivet och invånarna känner stolthet över att bo och verka i en kommun 
som är en internationell förebild för grön omställning. Många av de lokala företagen växer tack vare 
omställningen och finns nu på en internationell marknad. 

Luleå kommun är en av flera viktiga samhällsaktörer som tillsammans bidrar till olika innovationer för 
att komma närmare en hållbar samhällsutveckling.  

Här finns ett arbetssätt, ett innovationsklimat, som tar fram tjänster, produkter, processer, 
samarbeten och metoder för att möta samhällets utmaningar. Gränser mellan olika samhällsaktörer 
har suddats ut, alla får del av det nya och vi möter sociala behov. 

Omvärldens påverkan 
Här är några händelser i omvärlden som kan påverka våra möjligheter att nå målet till 2040: 

• Rutiner, tillsyn med flera arbetssätt ersätts av robotar och automatisering 
• Digitalisering som ökar samhällets sårbarhet och förstärker ohållbara system 
• Digitalt språng har ökat mognad och tvingat fram beteendeförändringar 
• Industrins omställning leder till stora investeringar för innovationer som minskar 

klimatpåverkan 
• Nya affärsmodeller växer sakta fram 
• Ökad tillgång till digitala verktyg och bredband 
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Lägesbild 2022 
I Luleås näringsliv växer i förädlingsvärdena jämfört med 2015 och andelen företag är ungefär som 
riket men tillväxten i andel anställda ligger under rikets medel. Näringslivet har succesivt blivit mer 
balanserat och har idag en mycket bra balans.  

De planerade industrietableringarna i och med industrins gröna omställning skapar förutsättningar 
för tillväxt och utveckling, samtidigt finns det utmaningar gällande tillväxttakten i övriga branscher. 
Kommuner med en jämn branschbalans har goda förutsättningar för långsiktig tillväxt och är 
attraktiva för både kvinnor och män. 

Innovationsklimatet har en avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft. 
Innovationsklimatet har även en betydelse för Luleå kommuns förmåga att driva en 
samhällsutveckling som matchar industrins och svarar upp till företagens och invånarnas 
förväntningar. Målet är att skapa förutsättningar för en snabbare framdrift och tillsammans med 
externa aktörer nå målet i resan mot framtidens Luleå. 

Förslag för mandatperioden (2023-2026) 
• Fortsätta att utveckla samverkan med aktörerna i det regionala innovationsstödsystemet 

för att främja start och utveckling av företag. 
• Öka Luleå kommuns innovativa förmåga för att möta näringslivets gröna omställning. 
• Öka Luleå kommuns innovativa förmåga för att möta samhällsutmaningar och invånarnas 

och företagens behov och förväntningar. 
• I högre grad erbjuda kommunens verksamheter som testbädd, där både forskare och 

företag kan utveckla nya lösningar. 
• Stärka användarperspektivet och mer behovsdriven utveckling med stöd av digitala 

lösningar 

Arbete planeras i initiativet Smart kommun för att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och 
nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter.  

Arbete fortsätter i initiativet Accelererad samhällsomställning för att möjliggöra industrins gröna 
omställning i Luleå och Norrbotten. Driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell 
framkant.  
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ARBETE 

     

Luleås invånare har arbete 
Målet syftar till att ha en hög kunskapsnivå, ha bra och tillgängliga områden för arbetsplatser, att ge 
möjligheter till praktik och validering av kompetens. 

Luleå 2040 
Vi har en stark befolkningstillväxt i åldrarna 18-64 år och är på väg att nå 100 000 invånare. 

Barn och unga går ut grundskolan och gymnasiet med fullständiga betyg. Det ger dem bra 
förutsättningar för en god hälsa och möjligheter att få arbete. Utbildningsnivån är hög både bland 
män och kvinnor. Det finns stora möjligheter för unga att få praktikplats. 

Allas kunskaper och erfarenheter tas tillvara, det är möjligt att validera sina kunskaper och de som 
står långt från arbetsmarknaden får stöd att hitta vägar till egen försörjning. Goda arbetsvillkor med 
flexibla lösningar för att underlätta livspusslet för exempelvis barnfamiljer gör att Luleå är en 
attraktiv plats att bo i.  

Här finns ett diversifierat näringsliv och mångkulturellt samhälle som gör det lätt att hitta rätt 
kompetens. För större etableringar finns en samverkan där alla parter hjälps åt och alla etableringar 
kan ske smidigt och så effektivt som möjligt. Det finns flera arbetsplatsområden som utvecklas och 
förändras för nya branscher. I Luleå är det lätt att starta, driva och etablera företag. 

Luleå kommun är en förebild för andra arbetsgivare och attraherar samt behåller kompetens genom 
goda karriärmöjligheter, god arbetsmiljö och flexibla arbetsformer.  

Arbete med människor värderas högt och alla känner till att insatser som läggs på barn och 
ungdomar samt vuxna i behov av stöd, alltid ger tusenfalt tillbaka. 

Omvärldens påverkan 
Här är några händelser i omvärlden som kan påverka våra möjligheter att nå målet till 2040: 

• Svårare att rekrytera, vissa kompetenser saknas helt 
• Stora näringslivssatsningar som påverkar arbetsmarknaden 
• Långtidsarbetslösa och unga har svårare att komma in på arbetsmarknaden 
• Unga talanger värderar sitt bidrag till samhällsnytta högre än lön och egenintresse 
• Negativ bedömning av den svenska ekonomin 
• Demografisk förändring med ökad andel äldre 
• Möjligheter med det nya digitala och flexibla arbetslivet 
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Lägesbild 2022 
I jämförelse med riket så har Luleå en hög andel som kommer in på yrkesförberedande program och 
går ut gymnasieskolan inom tre år. Däremot är det betydande skillnader i resultat mellan de olika 
grundskolorna. De skolor som finns i socioekonomiskt svagare bostadsområden har sämre resultat. 
Luleå tekniska universitet är en av Luleås styrkor och bidrar till en hög utbildningsnivå.  

Målet är att Luleå ska ha 100 000 invånare senast år 2040. Det betyder en årlig befolkningstillväxt på 
1 200 nya Luleåbor per år. Under 2021 växte Luleå kommun med drygt 300 personer, tillväxten är 
stabil men inte i den nivå som vi önskar. För att matcha befolkningsmålet behövs 5000 nya jobb. 

Ett positivt näringslivsklimat gör att det är enklare att starta och driva företag. Företagsklimatet kan 
mätas på många sätt. Både Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) genomför 
mätningar av företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs ranking är vi på plats 267 av landets 290 
kommuner, ett tapp med sju placeringar sedan förra mätningen. I SKRs ranking är vi på plats 120 av 
198 kommuner, en förbättring med 15 placeringar sedan förra mätningen.  

Efterfrågan på mark för arbetsplatser är hög, efterfrågan större än tillgången.  

Enligt Konjunkturinstitutet går svensk ekonomi in i en lågkonjunktur 2023 som väntas hålla i sig 
under resterande mandatperiod. Trots att ekonomin backar i resten av landet är prognosen att norra 
Sverige kommer att ha en tillväxt, om än lägre (analys från en av Sveriges större banker).  

Arbetslösheten är och har under en lång period varit mycket låg. För att näringslivet ska kunna växa 
(på kort och lång sikt) krävs en ökad inflyttning, det är en utmaning.  

För de som blir arbetslösa går det relativt snabbt att få ett nytt arbete. Arbetssökande i Luleå som 
varit arbetslösa i 12 månader eller mer har minskat med 11% (117 personer) på ett år. För personer 
som varit arbetslös i 24 månader eller mer märks ingen förbättring, de omfattar 565 personer. 

Förslag för mandatperioden (2023-2026) 
• Planlägga fler verksamhetsområden med goda kommunikationer. 
• Tillskapa möjligheter till industriell symbios, där företag i innovativa samarbeten kan 

hitta möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra. 
• Främja ett effektivare nyttjande av befintliga verksamhetsområden. 
• Förbättra förmågan för mottagande av internationell arbetskraft. 
• Fördjupad samverkan med näringslivet för bättre företagsklimat. 
• Stärka ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden genom nya insatser och 

samverkan. 
• Fler insatser som bidrar till ökad mångfald och jämn könsfördelning i framtidsbranscher 

och efterfrågade yrkeskategorier. 

Arbete fortsätter i initiativet Förbättrat företagsklimat för att nå topp 50 i företagsklimatranking och 
nå ett växande näringsliv samt erbjuda god service och gott bemötande. 

Arbete planeras i initiativet Kompetensattraktion för att samhället och arbetsgivare ska bli bättre på 
att ta emot arbetskraft.  
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