
 

 

 

 

 

Reservation till förslag för översiktsplan 

Samverkan Luleå yrkar avslag på förslaget till översiktsplan med denna reservation. 

Översiktsplanen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla den rådande politiska 

majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning och hushållning med 

naturresurser. 

Vi anser inte att detta rådande politiska dokument svarar på dom utmaningar som kommunen har 

framöver. 

För att kunna peka ut riktningen är det viktigt att ha en aktuell bild av läget. Idag pekas Norrbotten ut 

som en tillväxtmotor i Sverige och det är viktigt att ta fasta i när politiken visar vad man vill. 

Kommunen behöver en ökad tillväxtgrad än vad vi historiskt haft, 100 000 invånare år 2050 är tyvärr 

ingen ökad ambition utan dit når vi utan ökad ansträngning. Vi i samverkan Luleå vill att Luleå ska ta 

sats för att skapa en ledande nordlig region, där Luleå också växer. 120 000 invånare är en rimlig 

vision med tanke på den tillväxt som planeras i Norra Sverige. För att nå 120 000 invånare måste vi 

också kunna svara på hur vi får fler kvinnor att flytta till vår kommun då vi länge haft ett underskott. 

Ska vi bli fler måste vi helt enkelt kunna attrahera kvinnor till kommunen.  

En av dom viktigaste rekommenderade åtgärderna från forskare för detta är att växa snabbare och 

snarast nå upp till minst 100 000 invånare. Större kommuner har generellt lättare att attrahera och 

behålla kvinnor. 

Vi i Samverkan Luleå vill därför införa ett tillväxtprogram för kommunen så att andelen kvinnor kan 

växa snabbare än andelen män. Utan denna målsättning finns en uppenbar risk att vi får en negativ 

spiral i framtiden där även män inte vill flytta hit. 

Den grupp Luleå saknar kan också ha andra preferenser än våra nuvarande medborgare, därför 

behöver vi tillväxtprogrammet också se över vilka åtgärder som behövs för att tillgodose den nya 

gruppen. 

Vi i Samverkan Luleå vill skapa bättre möjligheter och förutsättningar att bygga och bo i hela 

kommunen, även på landsbygden. Eftersom vi ska bli fler medborgare så kan inte alla bo enbart i 

våra stadsdelar. Vi vill därför att fördelning 30/70 mot dagens 20/80, när det gäller byggandet av 

bostäder. 

Att både i staden och på landsbygden bygga, investera och ha samhällsservice innebär att vi skapar 

möjlighet till tillväxt och utveckling och det är viktigt för att vi ska få en attraktiv och hållbar kommun 

in i framtiden. 

En viktig del för att stärka både Luleå kommun och Norrbotten är att utöka samarbetet med våra 

kranskommuner, Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix.  



 

 

Vi vill att Luleå ska vara en kommun där vi håller samman. Där alla invånare, både i centrala delarna 

och på landsbygden, kan känna delaktighet, framtidstro och frihet. Alla ska ha lika rättigheter, villkor, 

möjligheter och makt att själva kunna forma sina liv oavsett var man bor i kommunen. 

För att fler ska vilja både jobba och bo i Luleå kommun måste Luleå vara en företagsvänlig och 

attraktiv kommun. Här handlar det om att skapa bra förutsättningar för nya etableringar men också 

för de företag som redan finns i kommunen att utvecklas och växa.  

Arbetsmarknadens kultur behöver förändras så att andelen medborgare som väljer att bli 

entreprenörer ökar, det ger nya möjligheter för den yngre åldersgruppen att få ett fäste på 

arbetsmarknaden. På samma sätt behöver kommunen arbeta för att ge möjlighet till arbets- och 

boendemobilitet i de äldre åldersgrupperna så yngre lättare kan få erfarenheter från etablerade 

verksamheter och ta sig in på attraktiva delar av bostadsmarknaderna i kommunen. Detta är helt 

avgörande för Luleås konkurrenskraft och framtidsvillkor. 

Arbetet med klimatomställningar behöver intensifieras. Kommunen och regionens näringsliv, 

civilsamhället och medborgare ska hand i hand ta stora kliv. I Luleå kommun och Norrbotten finns 

både tekniken och möjligheten till samverkan, vi har ett tekniskt universitet med ett stort kunnande. 

Vi vill arbeta på flera nivåer, allt från att i detaljplaner ta hänsyn till trygghet, trivsel, kulturmiljöer och 

hälsa till att låta medborgarna få vara med i utveckling och förändring i sin boendemiljö. Vi vill se till 

att Luleå kommuns bostadsområden, stadsdelar och byar blomstrar och då gäller det att 

investeringar och satsningar görs utifrån de olika förutsättningar som finns i de olika områdena.  

Vi ska skapa områden där alla ska känna sig trygga genom att se till att det är bra planering av 

bostäder, fina öppna och attraktiva platser som har bra belysning. Medborgarna ska ha närhet till 

skolor och förskolor och det ska säkerställas att det finns trygga skolvägar. 

Vidare krävs mark att bygga på och god infrastruktur, som skapar förutsättningar för nya och 

växande företag och företagsområden. Man ska även inbegripa hur det regionala utvecklingsarbetet 

kan förbättras och hur samarbetet med grannkommunerna kan stärkas.   
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