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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  

 

 

 

 

 

  

mailto:planalys@lulea.se


5 
 
 

Bakgrund 
Luleå kommun har nio övergripande mål till 2040, beslutade av kommunfullmäktige i april 2019. Ett 
av de övergripande målen, mål 2 Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling, syftar till att 
försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva dialoger och att nå en jämställd 
representation. En systematisk och nära dialog med medborgarna samt att öka insyn och transparens 
är nödvändiga för att målet ska nås. Av program till Vision Luleå 2040 framgår också att kommunen 
ska arbeta med en aktiv brukardialog för att söka kunskap, erfarenhet och förslag, samt att det ska 
skapas utrymme för medborgarnas inflytande och delaktighet tidigt i vårt arbete med samhällets 
utveckling. 

Dialogen med medborgarna sker på flera olika sätt. Nämnder och förvaltningar arbetar med att 
erbjuda olika former av dialoger och andra möjligheter för medborgare att vara delaktiga när det 
gäller frågor som rör de verksamhetsområden som de har ansvar för. Kommunfullmäktige tar beslut 
om mer omfattande kommungemensamma dialoger i samband med strategisk plan för 
mandatperioden. Kommunstyrelsen har ansvar för samordning och genomförande av dessa dialoger. 
Nämnder deltar i den utsträckning det är motiverat utifrån dialogens ämne och syfte. 

Beredningen av förslaget 
Förslaget har tagits fram av kommunstabens avdelning Demokrati & samhälle i samråd med 
representanter från flera förvaltningar.  

Förslag medborgardialog 
En stor fråga som berör en bredd av verksamheter, inom såväl nämnder som bolag, är den om 
samhällsomställningen och dess påverkan på kommunen. Samhällsomställningen och att växa till 
100 000 invånare bör vara ämnet för en mer omfattande kommungemensam dialog med 
medborgarna under mandatperioden. 

Frågeställningar 
De planerade industrietableringarna i Norr- och Västerbotten i och med industrins gröna omställning 
skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Luleå väntas växa kraftigt i snabb takt i samband 
med detta, vilket bl a innebär att efterfrågan på service, bostäder och lokaler kommer att öka. Med 
detta följer att såväl livsmiljöer som sociala strukturer kommer att förändras och utmanas. Hur 
kommer samhället att påverkas av tillväxten? Vilka värden är viktiga att bevara för att nuvarande 
invånare ska känna att det är en attraktiv kommun att bo och verka i även i framtiden? Vilka värden 
är viktiga att utveckla för att attrahera och behålla nya invånare? Hur säkerställer vi en god 
utveckling i hela kommunen – i så väl tätorter som landsbygder – i denna kontext? Hur kan vi ta till 
vara den kompetens och innovationskraft som finns i samhället bland medborgare och andra 
aktörer? Hur kan vi samverka på bästa sätt med civilsamhället och näringslivet? Här finns behov av 
att hjälpas åt inom kommunkoncernen, både med att nå ut med kunskap till invånarna om 
samhällsomställningen och att fånga upp medborgarnas och andra aktörers perspektiv på hur vi 
tillsammans kan bygga för ett välmående framtida Luleå. 

Medborgardialog om samhällsomställningen 
Samhällsomställningen blir det prioriterade fokusområdet för medborgardialog under 
mandatperioden. Detta innebär att flera dialoger med olika inriktningar för detta tema arrangeras 
under mandatperioden. Dialogerna kommer att kräva medverkan av flera nämnder och även 
kommunala bolag.  
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Förslag för mandatperioden 
En serie medborgardialoger genomförs under ett gemensamt tema, Samhällsomställning.  

Dialogerna har fyra inriktningar: 

• Bevarande och utveckling av sociala och fysiska värden 

• Landsbygderna och omställningen 

• Omställning ur ett medborgarperspektiv – kan vi hitta nya och bättre lösningar tillsammans? 

• Civilsamhälle, näringsliv och kommun – tillsammans för ett välmående Luleå  
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