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Söndagen 14 september är det val i Sverige.
Det handlar om tre val: till riksdagen,
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.
Det här numret av Vårt Luleå tar upp
kommunvalet där 61 ledamöter till
kommunfullmäktige ska utses. Partierna
svarar själva för presentationerna på
sidorna 4-12 och för svaren på sidorna
14-15. Personporträtten och övrigt material
har skrivits av redaktionen.

Allt fler röstar
Valdeltagandet i Luleå har ökat vid de
senaste två valen. 2010 röstade 84,3 procent
i kommunvalet vilket var en ökning med
drygt tre procentenheter jämfört med 2006.
I riksdagsvalet deltog drygt 87 procent
vilket var högre än riksgenomsnittet.

Matmarknad i stan
Den internationella matmarknaden gjorde
stor succé i fjol på Storgatan. Den 2-6 september är det dags igen – och i ett ännu
större format med fler handlare och utställare. Marknadsstråket kommer preliminärt att sträcka sig från Stadsparken till
Kungsgatan.

Yleiset vaalit 2014
Sunnuntaina 14. syyskuuta 2014
järjestetään valtiopäivä-, kunnallis- ja
maakäräjävaalit.
Äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 18
vuotta täyttäneillä.
Sinulla on äänioikeus valtiopäivävaaleissa, jos olet Ruotsin kansalainen ja
olet tai olet joskus ollut merkittynä Ruotsin
väestörekisteriin.
Sinulla on äänioikeus kunnallis- ja
maakäräjävaaleissa, jos olet:
• Ruotsin kansalainen ja sinut on merkitty
kunnan tai läänin väestörekisteriin
• jonkin EU-maan, Islannin tai Norjan
kansalainen ja sinut on merkitty kunnan
tai läänin väestörekisteriin
• jonkin muun kuin yllämainittujen
maiden kansalainen ja olet ollut 		
merkittynä Ruotsin väestörekisteriin
kolmen vuoden ajan ennen vaalipäivää.
Kaikki äänioikeutetut saavat äänestyskortin postitse noin kolme viikkoa
ennen vaaleja. Ennakkoon äänestäessä
äänestyskortti on otettava mukaan
ennakkoäänestyspaikalle.
Jos et ole saanut äänestyskorttia tai olet
kadottanut sen, voit tilata uuden kortin
kunnalta tai vaaliviranomaiselta.
Lisätietoa sivustosta www.val.se

Dags för Kulturnatten
Lördagen 13 september är det dags för Kulturnatten. Från förmiddag till midnatt bjuds det på musik, dans, konst, teater, boksläpp
med mera i centrum. Programmet kommer i början av september.

General elections 2014
Sunday 14 September 2014 is the date
for elections to the Swedish Riksdag
and to the municipal- and county
councils.
To be able to vote in these elections you
must be at least 18 years of age on Election
Day.
You are entitled to vote in the election to
the Swedish Riksdag if you are a Swedish
citizen and are, or have been, registered for
population purposes in Sweden.
You are entitled to vote in the elections to
the decision-making bodies of municipal
and county councils elections if you:
• are a Swedish citizen and have been
registered for population purposes in the
relevant municipality and county
• are a citizen of one of the European
Union’s member states, or a citizen of
Iceland or Norway, and are registered for
population purposes in the municipality
or county
• are a citizen of some other country than
those listed above and have been 		
registered for population purposes in
Sweden, three years in succession before
Election Day.
If you are entitled to vote you will receive
a voting card in the post, about three weeks
before the elections. If you are going to vote
in advance, you must bring your voting
card.
If you have not received your voting
card or have lost it, you can order a new
one from the municipality or the Swedish
Election Authority.
More information: www.val.se

Vad ska nya skolan på Kronan heta?
En ny skola ska byggas på Kronan-området. Du kan
hjälpa till att hitta ett bra och passande namn.
Inom några år ska en ny grundskola stå klar för att ta emot närmare 450 elever,
från förskoleklass till årskurs 6. Skolan blir granne med Spira förskola och
friluftsområdet Ormberget och därmed en del av Kulturbyn Kronan.
Alla kan vara med i namntävlingen som pågår till 28 september.
På www.lulea.se\skolor finns mer information. Namnförslag skickas in via webben.
En jury utser det vinnande bidraget. Första priset är ett presentkort på 1 000 kronor på
Kulturens hus. Bland övriga deltagare utlottas tio exemplar av boken Naturguiden.
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Vad vill du ändra på i Luleå?

Val 2014
Söndagen 14 september är det val i
Sverige. Då väljs ledamöter till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige.
Så här går det till.

Rösträtt till riksdagen har den som är
svensk medborgare, fyller 18 år senast på
valdagen och någon gång varit folkbokförd
i Sverige.
Rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige har den som är folkbokförd i
kommunen/länet och fyller 18 år senast på
valdagen.
Utländska medborgare från EU-länder,
Norge och Island som är folkbokförda i
Sverige har också rösträtt i kommun- och
landstingsvalen. Övriga utländska medborgare ska ha varit folkbokförda tre år i
följd före valdagen.

Röstkort
Röstkort skickas ut i slutet av augusti 2014.
Alla som har rösträtt får ett röstkort.
Behöver du ett nytt röstkort kan du
besöka Stadshuset i Luleå, Medborgarkontoret i Råneå eller ringa 0920-45 40 50.

Rösta på valdagen
På röstkortet står det var du ska rösta på
valdagen den 14 september. Observera
att vallokalen kan vara ändrad jämfört
med tidigare! Du måste kunna styrka din
identitet genom att visa körkort eller annan
id-handling.

Marjo Raatikainen med Jonna
– Jag tycker att det är rätt bra. Lite mer aktiviteter
för barnfamiljer, barnsång i parken till exempel.
Och så vill jag ha mindre trafik i centrum.

Förtidsrösta
Du kan förtidsrösta från den 27 augusti till
den 14 september. Det kan du göra i vilken
röstningslokal som helst i hela landet. Både
röstkort och id-handling krävs.
Det finns 16 lokaler för förtidsröstning
i Luleå kommun med olika öppettider.
Några förslag finns på ditt röstkort. Hela
listan finns på www.lulea.se

David Viklund
– Möjligen något mer för ungdomar, samlingsplatser och sådant. Kanske nån mer skateboardpark, varför inte i Södra hamn?

Rösta med bud
Om du är sjuk, funktionshindrad eller
gammal och inte kan ta dig till någon
lokal för att rösta kan du rösta genom bud.
Budet kan till exempel vara en anhörig
eller lantbrevbäraren. För att kunna rösta
via bud behövs särskilt material som kan
beställas från kommunen, tfn 0920-45 40 50.
Valnämnden har även utsett två
kommunala bud som kan hjälpa dig som
inte har någon som kan bistå. Kontakta i så
fall valnämnden på tfn 0920-45 40 50 senast
5 september.

Anna Brännström
– Fler skärgårdsturer och fler restauranger på
öarna. Vi har ju en fantastisk skärgård. Annars
tycker jag att det händer rätt mycket i Luleå.

Mer information om valet finns på
www.val.se. Där finns också information
på andra språk och på lättläst svenska.

Maria Knutsson
– Ingen biltrafik i citykärnan hade varit bra.
I stället kan man ha tätare bussturer till centrum.
Jag skulle också vilja ha en roller derby-bana.
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Johansson. Grafisk form: Karin Kemi. Omslagsfoto: Susanne Lindblom. Ansvarig utgivare:
Roger Jönsson. Tryck: GTC Print. Upplaga: 39 000 ex. Adress: Vårt Luleå, Luleå kommun,
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Mustafa Sharif
– Jag tycker Luleå är jättefint. Men fler bostäder
vore bra. Arcus-anläggningen borde ligga mer
centralt så att alla kan nå den.
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Med hjärta för hela Luleå
Carola Lidén, 52, är Centerpartiets första
namn på kommunens valsedel. Hon har
jobbat som fritidspedagog, idrottskonsulent, plastcykelmontör. Bor i Antnäs med
man och son. Är stolt över att mellanmjölken är kvar i Luleås skolor.
Du toppar för första gången listan –
hur känns det?
– Kanonbra! Efter att ha varit fritidspolitiker sedan 1994 och jobbat både inom
arbetslivet och fackligt är det nu politik på
heltid. Det är en rolig utmaning.
Du kandiderar även till landsting och
riksdag. Var jobbar du helst?
– I kommunen. Kommunens frågor
ligger mig närmast.
Din allra viktigaste fråga?
– Det är jättesvårt att bara välja en.
Men att skapa förutsättningar för fler jobb
och bättre utveckling är den viktigaste
frågan. Sen är det skolan och livsmedel,
att det är bra mat och miljömässigt hållbart. Att frakta hit maten från Sydeuropa
är inte hållbart.
Har Luleå förändrats de senaste åren?
– Ja, det är mer mångfald, det är jag
jätteglad för. Staden har blivit mjukare
och varmare. När jag flyttade till Luleå
1985 var det en stålstad. Även om basindustrin är en viktig del så är det jättebra
att det är mera fokus på handel och
turism nu. Och att skärgården utvecklas.
Är du en lantis?
– Ja det är jag! Mina första levnadsår
bodde jag i en liten by utanför Lycksele där
jag fick både hässja hö och hinka vatten.
Något som vi inte vet om dig?
– Jag gillar hårdrock och att köra skoter.
Jag har tävlat i längdskidåkning och jag
laddar batterierna genom att vara ute
med båten. Antnäs-Börstskär och Sandgrönnorna är mina favoritöar. Och så
tycker jag om att läsa deckare.
Svenska deckare?
– Inte bara Camilla Läckberg utan också
t ex Agatha Christie. Att sluka en deckare
är en skön avkoppling från kommunala
handlingar.
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En hållbar utveckling för Luleå innebär
att hela kommunens resurser, både
i staden och på landsbygden, tas
tillvara. I Luleå ska det vara möjligt att
bygga, bo, arbeta och driva företag i
hela kommunen.
En utbyggnad och upprustning av VAnätet i Sörbyarna måste prioriteras för att
säkra utvecklingen. Lulebo ska få i uppdrag
att bygga minst 200 lägenheter utanför
centralorten under de närmaste fem åren.
I kommunens upphandlingspolicy ska
krav på kvalitet och höga djurskyddskrav
sättas högt. Upphandlingar ska delas upp
i mindre delar för att ge möjlighet för även
lokala livsmedelsproducenter att kunna
lämna in anbud.
Luleås framtid finns i skolan
Satsning på en bra skola är den enskilt viktigaste åtgärden för ett friskare, jämlikare
och attraktivare Luleå. Centerpartiet anser
att ansvaret och besluten i största möjliga
utsträckning ska ske på den enskilda skolan och förskolan. För att klara vikarieförsörjningen och säkra det framtida behovet
av pedagoger ska vikarier tillsvidareanställas i tillräcklig omfattning.
I samtliga skolor ska det finnas tillagningskök och den mat som serveras ska
vara gjord av naturliga råvaror som så
långt som möjligt är närproducerade.
Dessutom måste en strategisk plan för att
kvalitetssäkra alla skolvägar upprättas i
kommunen.
Vård och omsorg
Personalen är den främsta resursen. Den
är helt avgörande både för bemötandet
och för en bevarad och höjd kvalitet
inom vården och omsorgen. Därför måste
de ofrivilliga delade turerna avskaffas.
Hemtjänsten ska ha rätt förutsättningar,
vikarier och ekonomi för att utföra
tjänsterna på ett kvalitetssäkert sätt.

Centerpartiets utgångspunkt är att öka
makten över det egna livet för alla äldre.
För oss är det en självklarhet att den
enskilde själv ska få bestämma vem som
kommer hem och vad som är angelägnast
att utföra. Men också inom det särskilda
boendet måste vardagsmakten bli större
genom ökad valfrihet och tydligare rättigheter.
Släpp fram jobbskaparna
Luleå växer och det är viktigt att ta tillvara
kreativiteten och entreprenörskapet hos
innovatörer och företagare för en fortsatt
utveckling i kommunen. Offentlig verksamhet som med fördel kan utföras av privata
aktörer ska också öppnas för detta.
Samarbetet med näringslivet och LTU
måste förbättras för att skapa en bredare
arbetsmarknad och för att attrahera fler
ungdomar att stanna kvar i Luleå. Lulebo
får till uppdrag att bygga ungdomsbostäder med rimlig hyra för att klara av
bostadsbristen.
Giftfri miljö i Luleå kommun
Vi vill att Luleå utvecklas till ett internationellt föredöme när det gäller hållbar
stadsutveckling. Luleåbor i alla åldrar ska
garanteras en giftfri vardag när de vistas
i kommunens lokaler. Maten i skolor och
äldreboenden ska tillagas på plats av i
huvudsak råvaror från lokala livsmedelsproducenter.
Kollektivtrafiken ska byggas ut och
kompletteras med beställningstrafik i hela
kommunen. Även gång- och cykelvägar
ska byggas ut. Minst 15 procent av medlen
för gång- och cykelvägar ska avsättas för
landsbygden.
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Trygghet, attraktivitet, valfrihet
Carolina Björklund, 34 år, är trea på
Folkpartiets valsedel. Hon bor med sambo
och tvåårig flicka i villa på Knöppelåsen.
Är infödd Luleåbo och jobbar som polisinspektör.
Varför blev du polis?
– Det är ett varierande yrke. En polis kan
förbättra för individen, det är tillfredsställande. Man har också goda möjligheter att
göra karriär inom polisen.
Vad gör du?
– Jag jobbar på länskommunikationscentralen där alla larm från Norrbotten
kommer in. Där är jag gruppchef nu.
Trivs du som chef?
– Mycket bra. Jag har lärt mig mycket
om mig själv. Man får andra relationer till
sina kollegor och en helt annan insyn.
Man har ansvar för budget, det är oerhört
utvecklande.
Folk klagar ofta på polisen…
– Man är van att få kritik. Vi gör det bästa
med de resurserna vi har. Alla är engagerade och tillgängliga.
Varför är du folkpartist?
– Jag har alltid röstat på folkpartiet och
tycker det är viktigt att man engagerar sig.
Man försöker göra sin egen och andras
vardag så bra och trygg som möjligt.
Är du en liberal polis?
– Ja, tron finns på individen och att
denne har ett eget ansvar.
Vad vill du påverka i Luleå?
– Jag tycker det ska vara tryggt i Luleå.
Man ska kunna gå ut ensam och känna
sig trygg. Jag önskar att det fanns fler
områdespoliser. Jag tror att det kommer bli
bättre efter polisens omorganisation nästa
år. Både som polis och politiker ska man
lyssna på vad medborgarna vill ha.

Luleå är idag en bra kommun att bo
och leva i. Med det finns brister i kommunen och framför allt finns det stora
utmaningar som kommunen står inför.
Det innebär att ta krafttag mot den känsla
av otrygghet som kan upplevas, framför
allt bland våra äldre. Det handlar om att
man känner sig trygg i sitt hem, att skolan
ska präglas av kunskap och arbetsro, att
äldre ska få en god vård och omsorg.
För att Luleå ska växa och vara Norrbottens motor krävs också ett gott klimat
för företagande och entreprenörskap. Ska
vi vara en kommun som på allvar vill växa
måste Luleå vara en öppen och tolerant
kommun där alla känner sig hemma.
En attraktiv arbetsgivare
Som arbetsgivare är Luleå kommun
tvungen att i hård konkurrens med andra
nyrekrytera arbetskraft de närmsta åren. I
Norrbotten ska det rekryteras cirka 41 000
nya medarbetare fram till och med 2025.
För att kommunen ska kunna rekrytera
duktiga medarbetare även i framtiden
krävs att Luleå kommun känns som en
attraktiv och god arbetsgivare, men också
som en trivsam kommun att bosätta sig i.

• Bort med de delade turerna – för
jämställdhetens skull!
• Ta fram en åtgärdsplan för att höja
statusen på läraryrket. Bl a genom höjda
lärarlöner, fler karriärtjänster och att
lärare får vara lärare.
• Inför ett busskort och en gemensam
busstaxa (även skärgårdstrafiken) i
hela kommunen, oavsett om du åker
med länstrafiken eller LLT.
• Ja till valfrihet inom äldreomsorgen.
• Upprustning av skolgårdarna/		
lekplatserna i kommunen.
• Satsa på en ny fältassistentorganisation
och ”växhus” i fler områden i kommunen.
• Ta fram en näringslivspolicy som på fem
års sikt ska placera Luleå kommun bland
topp tio i näringslivsrankingar.
• Lulebo ska bygga lägenheter för ”vanligt”
folk. Lulebo ska inte bygga dyra, flådiga
lägenheter.
Stöd till äldres idrottande
Vi vill satsa extra resurser för att få fler
äldre att kunna idrotta. Idrottsrörelsen
ska därför få extra stöd i riktade insatser
för aktiviteter för gruppen 70 plus. Detta
för att bl a öka folkhälsan i denna grupp.
Projektet skall utvärderas efter tre år.

För att bygga en stark kommun inför
framtiden tror vi att det krävs fokus på
frågor som framförallt rör områdena
trygghet, attraktion och valfrihet.
Konkreta förslag
Folkpartiet i Luleå har tagit fram ett
omfattande handlingsprogram för de
närmsta åren, nedan finns några av våra
punkter:

Om du inte jobbar…
– Då är jag med familj och vänner. Jag
vill gärna träna mera, styrketräning och
löpning.
Vad är bäst med Luleå?
– Skärgården. Vi tycker om att vara i
stugan på Björkön.
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Luleå ska bli bäst att växa upp i
Samuel Ek, 41, är trea på Kristdemokraternas valsedel. Han är ordinarie ledamot
i barn- och utbildningsnämnden och ersättare i fullmäktige. Bor med fru och tre barn
i Bensbyn. Är asfaltlöpare och gillar åka
båt. Han har jobbat tolv år inom kriminalvården och är idag frivårdsinspektör.

Goda villkor för familjerna ger våra
barn en bra start i livet. Genom att
satsa på de minsta bygger vi ett gott
samhälle och en bättre framtid för
oss alla.

Vad gör en frivårdsinspektör?
– Vi sköter och administrerar påföljder
som domstolar har utdömt men där de
dömda tillåts vara ute i samhället. Det
kan vara personer med samhällstjänst,
skyddstillsyn, kontraktsvård eller fotboja.

Både föräldrar och barn behöver tid med
varandra. Därför måste familjer själva
kunna välja det liv som passar dem bäst.
Vi nöjer oss aldrig med mindre än riktigt
bra barnomsorg och skola.

Hur kom du in på det?
– Jag gillar att arbeta med människor,
man är en coach för dem som vill ha hjälp.
Det tillför mycket att träffa olika människor.
Vad lär jobbet dig?
– Mycket. Genom klienters liv och berättelser får jag olika perspektiv på saker.
Man inser att vi alla upplever situationer
olika och att man kan öva sig på att klara
av situationer bättre. Jag lär mig reflektera.
Varför är du politisk engagerad?
– Jag fick förfrågan för drygt fyra år sen.
Jag har röstat på olika partier tidigare men
när jag fick familj fastnade jag för KD. De
vågar ha fokus på barn och ungdomar fast
de inte ens får rösta. Vi behöver satsa på
familjen.
Vad är en kristdemokrat för dig?
– En glad politiker som ser alla människor som unika och lika värdefulla. En
politiker som vill gå bakom medborgaren
och hjälpa, stötta och förenkla när det
behövs.
Hur vill du beskriva dig som person?
– Jag är ganska lugn, positiv, idérik och
gillar att vara i grupp och samarbeta. Där
fungerar jag bäst. Men jag gillar också
lugnet och ensamheten.
En kommunal hjärtefråga?
– Barn och ungdomar. Människor som
lever utsatta.
Är du en lantis?
– Lite grann tror jag. Jag gillar ljudet av
en jordbrukstraktor.
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Kvaliteten i förskolan är viktig för både
barn och föräldrar. För de minsta är tryggheten i den lilla gruppen viktigast. Därför
vill vi ha små barngrupper i förskolan och
ett maxtak för gruppernas storlek. Föräldrar ska känna sig trygga med att deras
barn får bra omsorg i en bra verksamhet.
Föräldrar som vill välja en annan barnomsorg ska också ha frihet att göra det. Vi vill
stärka familjedaghemmen och skapa ökade
valmöjligheter med barnomsorgspeng och
vårdnadsbidrag.
Fler vuxna i skolan
Vi vill också lyfta skolan och lärarna. Varje
elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån
sina egna förutsättningar. Lärarna ska ges
goda utvecklingsmöjlig-heter och bra lön.
Skolan ska ge kunskap för arbetslivet, men
också bildning för hela livet.
Nolltolerans mot mobbing, kränkande
behandling, klotter och dålig skolmiljö är
en nödvändighet. Det behövs fler vuxna i
skolan för att stötta och se de elever som
inte alltid har så lätt att integreras i skolans
värld. Elevhälsan ska utökas ytterligare för
att hjälpa de elever som mår dåligt.
Underlätta för entreprenörer
För att Luleå ska utvecklas och bli attraktivt behövs fler jobb och högre tillväxt.
Vi vill skapa ett näringslivsklimat som

uppmuntrar nya idéer och underlättar för
entreprenörer och företag. Det hjälper även
våra unga in på arbetsmarknaden.
Ett hem åt alla
Alla behöver någonstans att bo. Vi måste
därför bygga fler bostäder och göra det
billigare att bygga, så att alla kan hitta
någonstans att bo som de har råd med.
Regeringen har sänkt skatten på boende
och förenklat regler, inte minst för studentoch ungdomsbostäder, kortat vägen från
idé till byggstart samt underlättat för
andrahandsuthyrning. Villa- och sommarstugeägare har fått mer makt att själva
bestämma att bygga utbyggnader och
komplementhus på tomten utan att behöva
söka bygglov.
Vi vill införa ett avdragsgillt bosparande
för unga och avskaffa taxeringsvärdessystemet - en sista rest av den statliga
fastighetsskatten.
Ett bra liv – hela livet!
Vi ska ställa höga krav på en trygg och
värdig äldreomsorg. Alla ska kunna leva
ett aktivt liv utifrån sina egna förutsättningar, med inflytande i samhället och över
den egna vardagen.
Det kan handla om att välja äldreboende
eller kunna påverka vilka tider hemtjänstpersonalen kommer. Personalen ska ha
goda arbetsvillkor utan delade turer. Det
ska serveras bra mat och finnas tid för en
stunds gemenskap kring middagsbordet.
Även insatser som görs av familj, vänner,
kyrkor och andra ideella krafter är viktiga.
Inte minst för att fylla människors behov
av närhet och gemenskap. Vi lovar att
fortsätta att arbeta för att vi ska kunna leva
livet, hela livet.
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Utan landsbygden stannar Sverige
Hillevi Sandström, 57, är andranamn hos
Landsbygdspartiet. Hon driver Niemisels
Livs och har tidigare arbetat som sjuksköterska. Flyttade hem till Niemisel 1979.
Hur länge har du varit lanthandlare?
– Nästan nio år. Då hade jag ingen
erfarenhet av att driva butik men har lärt
mig eftersom.
Är det svårt att driva lanthandel?
– Ja, med dagens konkurrens från de
stora drakarna är det inte helt lätt. Man får
inte tillgång till grossister på samma sätt
så det blir ju lite dyrare priser.
Hur ser en normaldag ut?
– Jag åker till affären halvåtta på morgonen och är här till sex eller halvsju på
kvällen. På fredagar är det öppet en timme
längre. Jag jobbar också på lördagar.
Ibland har jag en som hjälper till och då
kan jag vara ledig på onsdagar.
– Man tränar hela dagarna och behöver
inte gå på gym… Skulle man fått lön för
allt arbete hade jag varit miljonär.
Men hinner du med politik då?
– Lite sådär, men på vintern är det lugnare och då hinner jag gå på möten. Jag
sitter i kommunens landsbygdskommitté.
Är landsbygden bortglömd?
– Jo, så har det varit. Men nu tycker jag
att det pratas rätt mycket om landsbygden,
om infrastruktur, bredband och service.
Kanske har det med valet att göra.
Har du någon politisk dröm?
– Det är att de små byarna, kanske inte
de allra minsta, ska kunna överleva och
att folk ska kunna bo kvar med hyfsad
service. Om det inte bor folk på landsbygden blir det väldigt svårt att hålla öppna
landskap.

Landsbygdspartiet Oberoende arbetar
för en rättvisare fördelning mellan tätort
och landsbygd av våra gemensamma
resurser. Vi vill främja en god utveckling i alla delar av Luleå kommun till
gagn för alla.
Våra fullmäktigekandidater är kommunmedborgarnas röst. Vi vill skapa trivsel och
gemenskap mellan landsbygd och stad i
kommunen. Vi representerar alla som vill
ha en fungerande landsbygd, oberoende av
politisk hemvist och uppfattning.
Vi satsar på landsbygden
Landsbygdspartiet Oberoende verkar för
följande:
• Att det ges bättre förutsättningar för
näringslivet och i synnerhet för de små
företagen.
• Att företag på ett smidigt sätt ska kunna
etablera sig även ute i glesbygden.
• Att kommunen medverkar till att iordningställa markområden i glesbygden.
• Att stödja de för kommunen viktiga
areella näringarna jord- och skogsbruk
som utgör en viktig bas för sysselsättning och service. Det är näringsgrenar
som gör det möjligt att upprätthålla ett
öppet landskap och en levande landsbygd.
• Att förhindra omotiverade nedläggningar
av skolor och postservice.

• Att resurser avsätts till kvalitetsmärkta
bygdeskolor.
• Att trygghetsboenden uppförs även
utanför stadskärnan.
• Att det finns möjlighet till borgen för
nybyggnation även utanför stadsplanelagt område.
• Att VA-nätet byggs ut i den södra kommundelen för att möjliggöra nya bostäder.
• Att förbättra förutsättningarna för de
som arbetar i vården – inga delade turer.
• Att man vid kommunala upphandlingar
i första hand tillfrågar företag som är
verksamma i kommunen.
Landsbygden är närande
Landsbygdspartiet Oberoende anser bestämt
att landsbygden är närande och inte tärande
för kommunen. Men för att kunna leva och
verka på landsbygden måste det finnas en
fungerande samhällsservice. Denna självklara rätt har gradvis fråntagits landsbygdens medborgare och skyndat på avfolkningen. Men fortfarande bor en stor del av
kommunens befolkning på landsbygden.
Utan landsbygden stannar Sverige. Vi
anser att inget av de etablerade partierna
fullt ut stödjer landsbygden. Vi kommer att
arbeta för att det förändras. Om Du delar
vår uppfattning bör Du rösta på oss vid
valet den 14 september!

Ser du tecken på någon vändning?
– Antalet barnfamiljer är rätt konstant här
och det har fötts fler barn på sistone.
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Ett varmt Luleå!
Jan Nyberg, 63 år, står överst på Miljöpartiets kommunlista. Han är Luleåbo sen
1978 och bor i dag på Skurholmen. Har
tidigare arbetat som tågkonduktör, journalist, lärare, informatör och senast varit
delägare i en kommunikationsbyrå. Han
har tre vuxna söner och blev nyligen farfar.
Du är ett nytt namn för Miljöpartiet…
– Jo, men jag har varit medlem sen
90-talet och satt en period i barn- och
utbildningsnämnden.
– Intresset för kommunpolitik väcktes
under almarna i Kungsträdgården runt
1970 när jag gick i gymnasiet i Stockholm.
Almstriden var en stor fråga och de står
ju kvar än i dag.
Varför så sen politisk karriär?
– Jag tyckte det var svårt att kombinera
med yrket som skribent och har därför legat
lågt. Det är roligt att göra nya saker och nu
vill jag ge resten av yrkeslivet åt politiken.
Inga gliringar om att du är för gammal?
– Nej, inte en enda! Vi har dessutom en
väldigt bra blandning på vår lista.
En fråga som du särskilt brinner för?
– Både för mig och för partiet är det
viktigt att göra Luleå till en bra cykelstad.
På 70-talet var det ju en kamp för livet att
vara cyklist i storstäderna. Nu tas cykling
äntligen på allvar.
Så du cyklade till vårt möte?
– Till stan cyklar jag nästan alltid!
Det bästa med Luleå?
– Det är fantastiskt att Luleå hamnar i
toppen när medborgare tillfrågas om den
kommunala servicen. Jag hör ofta besökare säga att det är så välordnat här, då
blir man stolt över kommunen.
Och det sämsta?
– Att sjukhuset, universitetet och
centrum ligger så långt ifrån varandra.
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Den gröna rörelsen vill se en
värld där alla kan leva ett gott liv
utan att försämra förutsättningarna
för kommande generationer.
Ett hållbart Luleå tänker på sina barnbarn
och deras barn – oavsett om det gäller giftiga plaster på förskolan, dioxin i laxen eller
hotande finskrysk kärnkraft i Bottviken.
Miljöpartiet gör skillnad i Luleås politik.
Vi vill göra satsningar som ger cykeln ökad
status i trafikplaneringen och som gynnar
både cyklister och gående. Vi fortsätter att
arbeta för ökad busstrafik – dessutom med
biogas. Och givetvis måste Norrbotniabanan byggas – för både gods och folk.
Argumenten för cykel och buss är både
lokala och globala. Luftkvaliteten i centrala
Luleå är dokumenterat dålig och kräver att
biltrafiken begränsas. Och klimatförändringarna kräver åtgärder över hela världen.
Från Peking och Los Angeles till Smedjegatan i Luleå.
Om vår växande universitetsstad ska
planera och bygga för 10 000 fler invånare,
måste vi också ta itu med ett oförklarligt
bekymmer: den sedan länge ökande bristen på unga kvinnor.
Luleå är en bra stad att leva i, men uppenbarligen finns något som fattas för tjejer.
Handlar det om jobb eller utbildning? Eller
brister något annat? Här krävs kunskap
och MP vill att frågan utreds! Sedan måste
vi agera.
Miljöpartiet i Luleå går till val med tre
prioriterade punkter inför 2014-2018:
• Gör Luleå till cyklisternas stad året runt.
• Skapa ett Luleå där unga kvinnor trivs
och vill stanna.
• Gör förskolor och fritidshem giftfria.
Luleå är en bra plats att bo på – det finns
det papper på. Nationella enkäter visar
att våra medborgare överlag är nöjda med
kommunens service. Ändå finns så mycket

att göra. När MP säger ”Ett varmt Luleå!”
så menar vi att politiken måste bli varmare.
Inte klimatet.
Här är några exempel på vad vi vill
arbeta för:
• Tryggt åldrande oavsett behov.
• Generöst flyktingmottagande.
• Feministiskt och jämställt Luleå.
• HBTQ-certifiering av kommunens
verksamheter.
• Byggandet av ett islamiskt kulturcentrum.
• Fristad för förföljda kulturarbetare.
När MP säger ”Ett hållbart Luleå!” vill vi
till exempel arbeta för:
• Köttfri måndag på kommunens tallrikar.
• Minst 50 procent ekologisk mat, gärna
närproducerad, i kommunens verksamheter.
• Frisk fisk, levande hav och skärgård.
Outokumpu måste minska utsläppen av
dioxin och kvicksilver.
• Kärnkraftsfritt Bottenviken. Nej till
finskrysk reaktor i Pyhäjoki.
MP vill arbeta för ett modernt och kreativt Luleå. Universitet, skolor och förskolor
har avgörande betydelse för utvecklingen.
Några viktiga punkter i Miljöpartiets
valmanifest:
• Koppla ihop universitetet med staden.
• Utveckla Luleå till en levande studentstad.
• Anställ mer personal i skolan. Minska
byråkratin för lärare.
• Mindre grupper i förskolan. Det finns
inga ”halva barn”.
• Utveckla kulturskolan.
• Ge kultur-och föreningslivet tillgång till
lokaler och andra resurser.
• Bygg fler utomhusgym, även i centrum.
• Bevara och utveckla kulturhistoriska
byggnader och miljöer.
• Skapa fler möjligheter till urban odling.
Miljöpartiet i Luleå gör Luleå grönare!
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Alla behövs i bygget
av ett bättre Luleå
Linnéa Ekman, 21 år, är nummer nio på
moderaternas lista. Studerar internationell
ekonomi vid Luleå tekniska universitet och
extrajobbar som servitris och bartender.
Är ordförande för Moderata studenter i
Luleå. Inflyttad från Göteborg.
Hur hamnade du i Luleå?
– Jag fick en katalog hemskickad från
LTU. De erbjöd en besöksdag med sponsrad resa och det nappade jag på. Jag blev
lite förälskad i Luleå, det var så fint vid
vattnet och människor var trevliga, så jag
sökte till utbildningen och kom in.
Är Luleå en trygg stad?
– Folk som har bott här länge hälsar på
varandra. Så är det inte i Göteborg, där
är folk lite mer självcentrerade. När det
händer något i Luleå tar alla del av det,
som Pride eller hamnfestivalen. Folk är
väldigt öppna och nyfikna, det känns tryggt.
Varför är du Moderat?
– För att jag tror att individer ska få
bestämma mera själva om sina liv och sina
val. Jag tror att människor växer med det.
Vad är din hjärtefråga?
– Det största problemet i Luleå är bostäder,
det gäller inte bara studenterna utan alla.
Det är ju positivt att fler vill komma hit,
men man måste jobba mera med att
skapa fler bostäder.
Hyresrätt eller bostadsrätt?
– Blandat för att få en bra mix.
Det värsta du har varit med om?
– Jag var i ett av studenthusen som
brann i höstas. Hela korridoren blev
rökfylld, jag var fast i min lägenhet och
fick panik. Så kom två killar som hörde
att jag skrek på hjälp och tog ut mig ur
lägenheten.
Vad är meningen med livet?
– Man ska väl älska varandra? Kärlek
helt enkelt, att få uppleva den.
Vad gör du på fritiden?
– Det blir mycket politik. Men jag åker
skidor så ofta jag kan. Ett åk på Nordalsfjället i Riksgränsen när det är nysnö är
helt fantastiskt.

Det går bra för Luleå. Sverige har
lämnat den globala lågkonjunkturen
bakom sig och vi ser en ökad tillväxt
och framtidstro.
Tack vare Alliansregeringens ekonomiska
politik och ansvarstagande har fler människor ett arbete och i Luleå kommun ökar
skatteintäkterna. Företag vill etablera sig
i kommunen och många människor vill
bosätta sig här.
Vi Moderater vill bygga för framtiden
med satsningar inom kommunens kärnområden samtidigt som vi värnar ekonomin.
Vi vill bygga ett Luleå som står väl rustat
för att möta kommande utmaningar, med
en stark grundtrygghet och stor valfrihet
ges alla delar av kommunen möjlighet att
växa och alla invånare kan förverkliga sina
drömmar av egen kraft. Vi slår vakt om
vår gemensamma välfärd och att fler ska
känna trygghet och delaktighet i samhället.
I vårt Luleå lämnas ingen efter.
Ordning i den kommunala ekonomin
En ordnad ekonomi är ett måste. Luleå
kommuns lånebörda har de senaste åren
vuxit från noll till flera miljarder, denna
måste minska. Varje skattekrona som går
till räntor och amorteringar är en krona
som kunde ha satsats inom t ex skola och
omsorg. Investeringstakten måste minskas
till en långsiktigt hållbar nivå.
Valfrihet och kvalitet i välfärden
En kommuns viktigaste uppgift är att ge
invånarna en god välfärd. För den som
utnyttjar hemtjänsten borde det vara en
självklarhet att själv få bestämma vem som
kommer in i ens hem. Därför vill vi införa
Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Luleå
kommun. Vårdpersonal på omsorgsboenden
måste få ägna sig åt vård och omsorg,
övriga uppgifter som t ex matlagning och

städning kan upphandlas eller utföras av
särskild personal.
Bostadsbyggande
Varje människa som kan bo kvar i eller
flyttar till Luleå är en vinst, både ekonomiskt och socialt. Under en lång rad år har
bostadsbyggandet varit kraftigt eftersatt
i Luleå och våra unga blir tvungna att
flytta härifrån. En prioriterad uppgift för
kommunen är att minska på krångel och
snabba upp byggprocessen.
Nya markområden måste öppnas upp
för exploatering. Stora möjligheter för ett
attraktivt strandnära boende finns i hela
kommunen och söder om Luleälven finns
potential för ett stadsnära boende.
Sveriges bästa skola
Lärare måste få vara lärare och ägna sig
åt undervisning, skolans huvuduppdrag.
Administration och andra bisysslor utförs
bättre av annan personal. Elever i behov av
särskilt stöd måste prioriteras och därför
vill vi öka resurserna till elevhälsa och
specialpedagoger. Detta stärker eleverna
och avlastar pedagogerna.
Vi är positiva till nyetableringar av skolor
med olika inriktningar och även fler intraprenader. Detta leder till ökad valfrihet för
eleverna och förbättrar lärarnas villkor.
Det är en självklarhet att kunna välja skola
efter behov.
Näringsliv och tillväxt
Det är i de små företagen jobben skapas, med
fler företag blir hela kommunen vinnare.
Luleå måste bli bättre på att välkomna och
underlätta för de som vill starta företag i
vår kommun. Vi måste minska på krånglet
och kommunens bemötande ska präglas av
service och hjälpsamhet. För att möjliggöra
nyetableringar måste nya arbetsplatsområden skapas.
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Kämpande alternativet för rättvisa!
Ulrica Hermansson, 29 år, är nummer två
hos Rättvisepartiet. Hon är sjuksköterska,
uppvuxen i Falköping och Luleåbo i elva
år. Bor numera med sambo i lägenhet på
Porsön.
Vem är du?
– En rödhårig sköterska, glad och positiv, som tycker om att prata med folk. Det
röda håret passar min personlighet, fast
egentligen är jag blond.
Vad fick dig politiskt engagerad?
– Jag har nog varit det hela livet. Mina
föräldrar ställde alltid upp och tyckte att
man skulle ta hand om varandra. De var
inte politiskt aktiva men engagerade ändå.
– Som barn ville jag rädda alla sorters
smådjur och i gymnasiet var jag ordförande i skolans jämställdhetsgrupp. När jag
såg hur ojämställt samhället var blev jag
förbannad.
Hur kom det sig att det blev
Rättvisepartiet?
– Jag hade en granne som gjorde mycket
gott och jag hakade på. De var aktiva varje
dag och gav sig ut i samhället för att hjälpa
till där det behövdes. Jag kände att jag
ville vara med och inte bara prata.
Lägger du ner mycket tid på politik?
– Så mycket jag kan men det beror på
jobbet och vad det är för frågor.
Vad engagerar dig mest?
– Vården och de delade turerna känner
jag mycket för. Jag har själv testat delade
turer som sommarvikarie, det är fruktansvärt tungt. Det gör ont i hjärtat att se folk
gå på knäna och bränna ut sig och det
skapar oattraktiva arbetsplatser. Enda
sättet att lösa det är att anställa fler människor. Att de äldre får bra vård är viktigare
än att bygga vip-läktare!
– Fler bostäder är också viktigt. Många
yngre lämnar Luleå för att det inte finns
bostäder att hyra.
Gillar du långa vintrar?
– Jag har faktiskt varit skidinstruktör.
Bästa tiden är februari när det är minus
tjugo, sol och man kan vara ute på isen.
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När Rättvisepartiet Socialisterna (RS)
kom in i kommunfullmäktige för 12 år
sedan var vårt viktigaste vallöfte att vi
skulle kämpa tillsammans med andra
ute på gatorna för att försvara välfärden, bekämpa rasismen och ta strid
mot högerpolitiken.

Vi anser att partier ska bedömas efter sina
handlingar, inte de fagra vallöften som de
stora partierna ger vart fjärde år – och sedan
struntar blankt i. Här är några exempel på
RS viktiga kampfrågor/segrar senaste åren.
• Sedan 2010 när anställda larmade RS om
ökningen av delade turer inom äldre- och
handikappomsorgen har vi tagit strid för
att de ska avskaffas. Tillsammans med
personal har vi organiserat stormöten, demonstrationer, uppvaktningar, debattartiklar osv som tvingat S-ledningen till löften
de sedan inte har hållit.
• Vikariekrisen i förskola, skola & fritids
har berott på att kommunen långvarigt
misskött sin hantering av vikarier. RS
motionerade om att vikariepooler med fast
anställd personal måste återinföras. Motionen bifölls och även om det fortfarande
finns problem så har fasta vikarier förbättrat situationen.
• Att Socialdemokraterna allt mer liknar
borgarna syns i privatiseringarna. 2003 och
2007 tvingade RS tillsammans med anställda S att backa från stora privatiseringar av
lokalvården, parkförvaltningen, fastighetsservice m m. Nu pågår nya strider där S
vill privatisera stora delar av Luleå Hamn
och Lulebo.
• Efter en motion från RS blev Luleå kommun en av de första i landet som krävde
meddelarfrihet i privata företag som utför
tjänster åt kommunen. Frågan blev brännande akut efter privata vårdskandaler och
hot om repressalier mot de anställda som
slog larm.

• Sedan valet 2002 när RS blev största parti
i Svartöstaden har partiet varit med i kamper
som räddat Svartöstadsskolan, Blackis
och rivningshotade hus. Nu tvingas vi ut
på barrikaderna igen p g a kommunens
rivningsplaner i stadsdelen.
Vi försvarar välfärden
Åtta år med Reinfeldt har inneburit urholkad, privatiserad och ojämlik välfärd,
otryggare jobb samt ökad diskriminering
och rasism. I inget annat västland har
klassklyftorna ökat så snabbt. För RS handlar valet 2014 om att stärka den växande
rörelse som finns för att försvara välfärd,
jobb och arbetsvillkor och bekämpa rasism
och sexism.
Det innebär att vi deltar i landsomfattande rörelser som Folkkampanj för Gemensam Välfärd, Pride och jättedemonstrationerna som varit både mot sexism, rasism
och SD. Men de innebär också strid i lokala
frågor som:
• Avskaffa de delade turerna.
• Mer personal och högre löner i skolan
och vården.
• Trygga jobb åt alla. Ersätt vikariat med
fast jobb.
• Stoppa privatiseringarna – t ex av Luleå
Hamn & Lulebo.
• Lulebo ska bygga billigast möjligt – för
unga & äldre.
• Samordnade kommunala transporter för
mindre miljöpåverkan.
• Politiker på arbetarlön.
Ett annat och rättvisare Luleå är möjligt
men då måste en rörelse underifrån byggas,
som kräver andra prioriteringar och mer
resurser till välfärden. En röst på RS i
kommun- och landstingsvalen är ett steg
i den riktningen – och för uppbygget av
ett kämpande och socialistiskt arbetarparti
som kan ge lågavlönade en röst.
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Ett växande Luleå
Carina Sammeli, 36, är nummer sju hos
Socialdemokraterna. Uppvuxen i Karlstad
och Luleåbo sen nio år. Bor i radhus på
Skurholmen. Ersättare i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden.

Luleå ska inte vara som vilken plats
som helst. Vi ska vara en förebild för
hur ett gott samhälle ska vara.

Fem nyckelord om dig?
– Glad. Snabbtänkt. Analytisk. Engagerad… Och just nu väldigt mycket småbarnsförälder.

Vi ska fortsätta utveckla ett hållbart samhälle. Luleå ska präglas av öppenhet och
mångfald och vara en del av världen. Vårt
framtida Luleå är en kommun där vi ser
möjligheter, ett samhälle där människor
får växa och förverkliga sina drömmar.
Luleå kommun måste fortsätta vara den
självklara partnern för medborgare och
näringsliv och ha en kommunal service av
högsta kvalitet.

Är du född socialdemokrat?
– Nej, jag kommer från ett opolitiskt hem.
Som tonåring började jag fundera, kanske
för att jag har en syster med Downs syndrom. Hur bygger vi ett samhälle som tar
hand om henne och andra som inte kan
försörja sig? Alla har ju ett människovärde.
Hur stor del av ditt liv är politik?
– Just nu är jag föräldraledig. Annars har
jag sysslat med politik mer eller mindre på
heltid sen 2000, de senaste åtta åren som
ombudsman på partidistriktet. Men jag har
inte varit politiker sen jag flyttade till Luleå,
så det ska bli roligt.
Socialdemokraterna har styrt Luleå
mycket länge – hur märks det?
– Det finns en fungerande välfärd här, gator och skolor funkar. Så är det inte överallt
i Sverige. Vi har också ett bra samarbete
med näringslivet där kommunen är en
naturlig partner. Det stabila styret gör att vi
har en stark kommun som levererar.
Vad engagerar dig mest?
– Skolpolitik, jag sitter ju i barn- och utbildningsnämnden. Den stora utmaningen
de närmsta åren är att få en skola där alla
elever klarar sig. Vi har en jättebra skola
i Luleå, men vi behöver styra resurserna
tydligare till de skolor och elever som har
det lite tuffare.
En kommunfråga som du tycker får
för lite uppmärksamhet?
– Det pratas mycket skolpolitik nu men
inte så mycket om förskolan tycker jag. Där
har det hänt mycket. Det är inte längre en
förvaringsplats för ungar utan en pedagogisk verksamhet som ger barn möjligheter
att utvecklas.

Vårt Luleå är ett samhälle där alla människor känner sig välkomna och är trygga.
En plats med öppenhet för nya människor
och nya idéer. Där kvinnor och män har
samma möjligheter. Där det finns arbete,
bra skolor och trygg äldreomsorg.
Jobb
Det behöver skapas fler arbetstillfällen i
Luleå genom ett aktivt samarbete mellan
kommun, näringsliv och universitet. Luleå
kommun ska ha en närhet till företagen och
stödja kreativitet och entreprenörskap.
Brist på arbetskraft med rätt kompetens
är idag ett hinder i utvecklingen och det
måste prioriteras för att hjälpa människor
att ta de arbeten som finns. Luleå kommun
ska vara en förebild som arbetsgivare.
Skola
Vi vill fortsätta utveckla skolan med målet
att alla elever ska gå ut skolan med godkända resultat. Alla elever har rätt att
utmanas i skolan och utvecklas på sina
villkor. Vi behöver ha tidigare insatser för
elever som har svårt att nå målen.
Vi behöver utveckla förskolan, där barnen får omsorg på de tider som de behöver
tillsammans med barn från sitt område.
Fritidsverksamhet ska vara en självklarhet
för de som behöver det.

Äldreomsorg
Äldre i Luleå ska kunna fortsätta ha ett
gott liv. Även när man behöver omsorg av
andra ska man känna självständighet och
kunna göra egna val.
För de som bor kvar i sin bostad måste en
god och trygg hemtjänst vara tillgänglig.
Tillgång till fritidsaktiviteter och ett socialt
liv är viktigt även för äldre.
Ett rikt liv
Ett rikt utbud av kultur, idrott och sociala
mötesplatser gör Luleå till den kommun
den är. Luleå är och ska utvecklas som ett
mångkulturellt samhälle.
Vi måste fortsätta bidra till ett öppet
Luleå med plats för alla. Mångfald och
jämställdhet, rätten att vara och visa vem
man är, är nödvändigt i ett öppet Luleå.
Idrott och kultur behövs både för de som
vill vara aktiva utövare och de som vill ta
del av andras utövande. Föreningslivet i
samarbete med offentliga aktörer måste
skapa dessa möjligheter, inte minst för barn.
Bostäder och infrastruktur
För att Luleå ska fortsätta växa behöver vi
bygga upp till 400 bostäder per år. Vi ser
att det byggs både i centrala Luleå och i
andra delar av kommunen. Byggandet i
Luleå kommun behöver vara differentierat
och socialt hållbart. Det behövs hyresrätter
och där är Lulebo en viktig aktör.
Fungerande infrastruktur är A och O
för ett samhälles möjligheter att växa och
utvecklas. Vi ska aktivt skapa möjligheter
för fler att åka kollektivt eller cykla. Att
bygga Norrbotniabanan är en viktig del för
Luleås fortsatta tillväxt, precis som Luleå
hamn är en viktig del i våra kommunikationer. Hela kommunen måste ha fungerande mobilnät och fiberutbyggnaden ska
fortsätta.
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Vårt Luleå är inte till salu
Monica Carlsson, 68, har plats sex på
Vänsterpartiets lista. Hon är gymnasielärare men har de senaste tolv åren varit
landstingsråd på heltid. Nu vill hon satsa
på kommunpolitiken. Hon är uppvuxen i
Örnsköldsvik. Bodde länge i Kiruna innan
hon för några år sen flyttade till Luleå
och Hertsön.
Varför är politik viktigt för dig?
– Jag vill påverka och förändra världen
till en bättre plats. Mitt politiska intresse
går långt tillbaka i tiden, jag tillhörde
68-vänstern.
Var det någon speciell fråga som
fick dig engagerad?
– Vietnamkriget. Det är väl rätt typiskt
för min generation.
Varför blev det Vänsterpartiet?
– Det var självklart för mig, jag gick med
i början av 70-talet. Det handlar om vad
som är viktigt för mig: att ge alla människor
möjlighet att utvecklas så mycket som
möjligt, oberoende av plånbokens tjocklek,
i ett jämlikt och jämställt samhälle.
Vad skulle du vilja ändra på i Luleå?
– Bostadsfrågan är viktig. Jag är bekymrad över att Lulebo säljer ut allmännyttan,
det skrämmer mig. Man ska kunna hyra en
bostad, inte tvingas köpa den. Jag vill ha
fler allmännyttiga bostäder, inte färre.
På längre sikt då?
– Jag vill ha stopp på alla privatiseringar.
Det är stöld när man tar ut vinster på våra
skattepengar. Skattemedel ska användas
till det de är avsedda för.
– Men jag kan tänka mig privata alternativ
om vinsterna går tillbaka till verksamheten.
Eller om det är kooperativ och liknande.
Några fritidsintressen?
– Jodå, men ganska vanliga. Jag läser,
lyssnar på musik och är filmintresserad.
Jag ägnar mig gärna åt friluftsliv, åker
skidor, plockar bär och sådant.
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Vänsterpartiet är ett socialistiskt parti.
Vi bekämpar ojämlika ekonomiska
maktförhållanden. Idag ökar klassklyftorna i samhället. Vi vill minska dom.
Vänsterpartiet är ett feministiskt parti.
Vi strävar efter jämlikhet mellan kvinnor
och män på alla områden. Vi gör det utifrån insikten att vi idag lever i ett samhälle
där kvinnor som grupp är underordnade
män som grupp.
Vänsterpartiet står på ekologisk grund.
De förslag vi lägger ska vara långsiktigt
hållbara. Hotet om global uppvärmning är
akut och reellt. Vi måste tänka globalt och
handla lokalt för att ställa om till ett hållbart samhälle för våra barn och barnbarn.
Vänsterpartiets politik bygger på allas
lika värde. Alla människor ska ha inflytande
och rättigheter oavsett kön, etniskt och kulturellt ursprung, trosuppfattning, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet eller
uttryck, funktionsnedsättning eller ålder.
Luleå är inte till salu. Kommunen ska
inte sälja ut kärnverksamheter inom välfärden eller lägga ut dem på entreprenad.
Detta gäller även infrastruktur som energi,
vatten, renhållning, bostäder, hamn och
kollektivtrafik. Vi vill avskaffa det privata
vinstintresset inom välfärden. De skattepengar som läggs på skola, vård och
omsorg ska gå dit oavkortat.
Arbete för alla och god personalpolitik
• Heltid ska vara norm vid kommunal
anställning.
• De ofrivilliga delade turerna ska bort.
• Jämställda och höjda löner till de lägst
betalda grupperna.
• Avskaffa FAS 3 och annat osunt utnyttjande av arbetslösa i kommunal verksamhet.
• Kommunala praktikplatser för 		
ungdomar och personer som hamnat
utanför socialförsäkringssystemet.

Boende
• Stopp för utförsäljning av Lulebos
lägenheter.
• Bygg fler billiga och små lägenheter.
• Nya bostäder ska byggas med bästa
energi- och miljölösningar.
Barn och unga
• Mera personal kring barn och unga inom
förskola och fritidshem. Fasta vikariepooler. Personal som arbetar med barn
ska erbjudas arbetskläder.
• Mindre barngrupper inom förskola och
fritidshem.
• Öka tjejers hälsa och trygghet genom
utbildning i feministiskt självförsvar.
Öka killars jämställdhetskunskaper.
På ålderns höst
• En hemtjänst som ger den enskilde valfrihet i vad som ska utföras.
• Kontinuerligt arbete med tillgänglighet i
offentliga lokaler.
• Satsningar på säkerhet i hemmet.
• Bygg trygghetsboenden i hög takt.
Mat, miljö och kollektivt åkande
• Öka användandet av ekologiska råvaror
i kommunens kök till minst 25 % år 2018.
• Minska köttanvändandet motsvarande
en köttfri dag i veckan.
• Bygg ut huvudhållplatsen på Smedjegatan samt håll den fri från privatbilism.
Fördubbla kollektivtrafiken till 2022.
• Minska den fossila energiförbrukningen
inom kommunen med minst 25 % till 2018.
Mångfald, kultur och demokrati
• Fler drogfria och mångkulturella mötesplatser för unga och äldre.
• Försök med e-demokrati och kommunala
rådslag.
• Luleå ska bli förvaltningskommun även
för samiska och meänkieli.
• Kvinnor, män, tjejer och killar ska få lika
stort utrymme på våra scener och arenor.
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Fyra partier som hoppas på mandat
Nio olika partier har representanter i
dagens kommunfullmäktige.
Ytterligare fyra partier har beställt
valsedlar till kommunvalet.

Sverigedemokraterna fick nästan 1 000 röster
i förra kommunvalet och var nära att ta
mandat. Som viktigaste frågor nu för de fram:
• Bort med delade turer inom äldreomsorgen.
• Ge äldre en värdig ålderdom.
• Halvera politikerlönerna.
• Åtgärda bostadsbristen för yngre och äldre.
Partiet vill bland annat återinföra Ungdomens hus i centrum, ha fler övervakningskameror och gynna lokala lantbrukare vid
kommunala upphandlingar. Två andra
krav handlar om att kontrollera bidragskostnaderna för nya invånare och att dra
in bidrag ”för föreningar som bidrar till
segregation av samhället”.
SD-listan toppas av Carita Elfving.

När Piratpartiet bildades handlade det
mesta om informationsteknikens möjligheter. Det är fortfarande centralt och på
lokal nivå föreslår man bland annat fritt
och öppet wi-fi i alla offentliga lokaler och
medborgardialog via kommunens hemsida. Partiet vill se en ökad deltagarkultur
där medborgarna ges möjlighet till dialog

med makthavarna innan beslut tas.
Piratpartiet har förslag även på andra
områden.
• Billigare bostäder kan byggas med mer
gemensamma ytor.
• Hyresgäster ska kunna styra när vitvaror
och annat byts ut.
• Bättre äldreboende, tillgänglighetsanpassning av äldres hem och mer aktiviteter
för äldre.
• Alla ska kunna delta och använda det
offentliga rummet oavsett härkomst eller
funktionshinder.
Nathalie Ylitalo är första namn på Piratpartiets kommunlista.

Norrbottens sjukvårdsparti tappade sitt
enda mandat i kommunfullmäktige vid
valet 2010 och vill nu göra comeback.
I sin valplattform påpekar man att kommunerna fått ansvar för hemsjukvården och
att de äldre blir allt fler. Första namn på
kommunlistan är Dan Ankarholm.
Sjukvårdspartiet vill ha större fokus på
äldre och funktionshindrade. Man kräver
att delade turer snabbt avskaffas.
Några andra punkter i partiets valplattform:
• Alternativa pedagogiska former inom
barnomsorgen.
• Ökad lärartäthet i barngrupper.
• Ordning och reda i skolan.
• En storsatsning på att göra Luleå till en
sjö- och skärgårdskommun.

• Föreningar med breddaktiviteter inom
idrott och kultur ska prioriteras.
• Lulebo ska bygga ungdomsbostäder.
• Kommunen ska visstidsanställa arbetslösa ungdomar.

Feministiskt initiativ har tre namn på sin
kommunlista med Marielle Alvdal i toppen.
Partiet vill tillsammans med feminister i
andra partier driva en politik för jämlikhet
och alla människors lika rättigheter och
möjligheter.
Partiet vill verka för bl a följande:
• Årliga lönekartläggningar på stora
arbetsplatser.
• Bättre stöd till kvinnojouren och införandet av en mansjour i kommunen.
• Ökad invandring till Luleå och kortare
väg till arbete för nyanlända.
• Mer lokalproducerad, ekologisk och
vegetarisk mat i skolor och offentliga
miljöer.
• Bättre kollektivtrafik och snabba digitala
kommunikationer till alla.
• Fler billiga hyresrätter.
• Snabba digitala kommunikationer till
alla medborgare.
• Ingen könstillhörighet ska vara norm
inom vården.
• Normkritisk undervisning och feministiskt självförsvar för alla i skolan.
• Högre status för kulturarbetare.
• Jämställda kommunala idrottsbidrag.

Resultat i tidigare kommunval
Parti
Moderaterna
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Rättvisepartiet
Landsbygdspartiet
Sjukvårdspartiet

2010
Röster i %
15,1
4,8
5,2
2,6
50,5
6,4
5,2
4,5
1,5
1,5

Mandat
9
3
3
2
32
4
4
3
1
-

2006
Röster i %
14,5
5,8
5,8
4,1
50,7
6,3
4,0
4,0
2,3

Mandat
9
4
4
2
32
4
2
3
1

2002
Röster i %
15,3
6,7
9,7
4,3
40,0
11,6
6,0
3,4
2,8

Mandat
9
4
6
3
24
7
4
2
2
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Korta svar på 10 frågor

?

Centerpartiet

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Landsbygdspartiet

Luleå har relativt hög
kommunalskatt – bör
den sänkas?

Nej, den ska vara
oförändrad.

Inte idag men på lång
sikt bör det vara möjligt.

Nej. Det finns stora
utmaningar i kommunen.

Nej.

Har Luleå en bra
barnsomsorg?

Ja, men för stora
grupper.

Barngrupperna bör
minskas.

Ja. Men det behövs mer
personal, mindre barngrupper och valfrihet.

Ja.

Är personaltätheten
tillräcklig i äldreomsorgen?

Nej. Mer personal
behövs!

På många ställen är
den otillräcklig.

Nej. Fler anställda
behövs för att få bättre
arbetsvillkor.

Nej.

Bästa lokala åtgärden
för en bättre skola?

Att skolorna får bli självstyrande enheter med
resurser efter behov.

Ordning och reda,
arbetsro och välbetalda
lärare.

Satsa på lärarna. Mindre
klasser. Nolltolerans mot
mobbing.

Fler vuxna i skolan och
att lärarna får fokusera
på lärandet.

Bästa lokala åtgärden
mot ungdomsarbetslösheten?

Skapa bra förutsättningar för fler företag
att etablera sig.

En skola där ungdomarna klarar att fullfölja
sin utbildning.

Kommun och näringsliv
ska samverka för fler
praktikplatser.

Mer praktik i små
företag.

Hur kan Luleå bli mer
jämställt?

Att yrken inom vård,
skola och omsorg
uppvärderas.

Ta bort de ofrivilligt
delade turerna.

Kommunen ska föregå
med gott exempel och
uppvärdera kvinnodominerade jobb.

Visa respekt för
varandra.

Bör mer kommunal
verksamhet konkurrensutsättas/privatiseras?

Ja, allt som inte är
myndighetsutövning
bör kunna utmanas.

Ja, det finns sådant
som kan konkurrensutsättas.

Ja, vi vill ha mer
valfrihet och bättre
företagsklimat.

Ja, konkurrensutsättas.

Bör kommunen köpa
in mer lokalt och ekologiskt?

Ja, självklart.

Ja. Fler ska också
kunna vara med och
lämna anbud.

Ja! Både för miljöns och
böndernas skull.

Ja.

Bör det byggas mer
bostäder i byarna?

Ja, både av allmännyttan och privata
fastighetsägare.

Ja, om det finns efterfrågan. VA-problemen
för sörbyarna måste
lösas snarast!

Ja!

Ja!

Vad kan Luleå göra
för att motverka
klimatförändringar?

Kommunens egen
verksamhet ska vara
koldioxidneutral senast
2020.

Fortsätta göra kollektivtrafiken attraktiv. Gemensam avgift och kort för
hela kommunen.

Mycket: ta fram en vindkraftsplan, samordna
energifrågorna m m.

Göra medborgarna
medvetna om
problemet och hur var
och en kan bidra.
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Miljöpartiet

Moderaterna

Rättvisepartiet

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Nej. Luleå ska växa och
utvecklas! Pengar krävs
också till bättre skola
och omsorg.

Inte i nuläget. Pengar
behövs till räntor och
amorteringar.

Nej, inte på bekostnad
av välfärden.

Nej. Investeringar i skola
och omsorg går före
skattesänkningar.

Nej. Kan behöva höjas
för att säkra välfärden.

Ja, men barngrupperna
är för stora.

Ja, men den kan bli
bättre med bl a mindre
barngrupper.

Nja, förskolan behöver
fler personal.

Ja, men vi behöver
utveckla förskolan.

Ja, men barntätheten
behöver sänkas.

Nej. Det är en stor
utmaning att både öka
personalen och förbättra
arbetstiderna.

För att få bort delade
turer och garantera
kvalitén bör personaltätheten ökas.

Nej. Det behövs minst
3 personal dagtid och
1 nattetid per avdelning.

Nej. Brist på arbetskraft
med rätt kompetens är
idag ett hinder.

Nej. Behöver utökas
för att få bort ofrivilligt
delade turer.

Satsa på lärarna!
Minska den administrativa bördan.

Stärkt elevhälsa för att
fånga upp elever med
särskilda behov.

Fler lärare och elevvårdande personal.

Förverkliga målet att alla
elever ska gå ut med
godkända resultat.

Rätt behörighet och en
samlad skola.

Lyft fram företag som
vågat anställa.

Förbättra företagsklimatet och stöd
framväxandet av privata
serviceföretag.

Satsa på välfärden
och klimat/miljöinvesteringar.

Satsa på skolan och
bygg ut vuxenutbildningen.

Praktikplatser inom alla
verksamheter och
omlottjänster med
yngre-äldre.

Ta fram kunskap om
varför Luleå lider brist
på unga kvinnor. Agera
sedan!

Öka möjligheten för
kvinnor att starta och
driva företag.

Höjda löner och bättre
villkor för undersköterskor,
vårdbiträden, lokalvårdare, pedagoger m fl.

Jobba aktivt för att
minska skillnaderna
mellan kvinnor och män,
t ex via lönekartläggning.

Rätt till heltid för alla.
Höjda löner för de lägst
betalda.

Nej, inte i skolan.
Andra områden kan
diskuteras.

Absolut. Det sänker
kostnaderna och gynnar
lokala företag.

Nej. Dåligt för kvalitet,
arbetsvillkor och
ekonomi.

Nej, inte i dagsläget.

Nej, tvärtom.

Ja! Minst 50 % av maten
i kommunens verksamheter ska vara ekologisk
2018.

Ja. Att handla mer lokalt
är bra både för miljön
och våra företag.

Ja. Inför kommunal
samlastning som
underlättar för lokala
leverantörer.

Ja.

Ja, minst 25 % ekologisk/närproducerad
mat under mandatperioden.

Ja, till exempel i Råneå.

Ja, när det finns efterfrågan. I byarna finns
mark och livskvalitet.

Lulebo bör bygga för lågoch medelinkomsttagare
oavsett var de bor.

Ja.

Ja, i de utpekade
orterna i översiktsplanen.

Planera för mer cykel,
buss och tåg. Minska
bilismen. Bygg klimatsmart.

Göra kollektivtrafiken
mer miljövänlig och
energieffektivisera
kommunens fastigheter.

Samordna transporter,
bygga vind- & solkraft,
rusta upp cykelstråken,
billigare kollektivtrafik.

Stimulera människor och
företag att jobba för en
hållbar utveckling.

Minska energianvändningen. Utveckla
gång-, cykel- och
kollektivtrafiken.
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400 jobbar frivilligt med valet
Valet är en stor apparat för
kommunen där många detaljer
ska klaffa. Det har planerats
länge av valnämnden och
dess tjänstemän. Runt 400
frivilliga Luleåbor behövs för
att genomföra det.

Luleå kommun är indelad i två valkretsar
med sammanlagt 44 valdistrikt. I varje valdistrikt finns mellan 700 och uppåt 2 000
röstberättigade. Varje valdistrikt har en
vallokal som bemannas av åtta röstmottagare under valdagen den 14 september.
Röstmottagarna jobbar fyra och fyra åt
gången i ett par arbetspass.
Ytterligare ett 50-tal valarbetare behövs
för förtidsröstningen veckorna före valet.
En utbildning på ett par timmar krävs för
uppdraget. Ersättningen är 200 kronor i
timmen. Kommunens kostnader för valet
ligger på 3,5 miljoner kronor.
En demokratifråga
Tre av valförrättarna i Luleå är Lars Westerberg, Irma Widén och Ellinor Fjellström.
Lars är ordförande i ett valdistrikt i centrum och är en veteran i sammanhanget:
– Det är en demokratifråga att se till att
reglerna följs. Men det är roligt också!
– Jag tycker att det är bra att ha något i
almanackan, förklarar Irma som ansvarar
för vallokalen i Bergviken.
Vallokalerna är öppna kl 08-20 på valdagen.
Valarbetarna ser till att det finns material,
prickar av i röstlängden, tar emot röstkuverten och håller ordning i lokalen. När
vallokalen stänger ska de räkna röstsedlar
och rapportera det preliminära resultatet.
Det kan ta flera timmar säger Lars.
– Om vi bommar måste vi räkna om. Sen
gör länsstyrelsen en ny räkning på onsda-
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Valarbetarna Irma Widén, Ellinor Fjellström och Lars Westerberg ser fram emot valet den
14 september.
Foto: Susanne Lindholm

gen. Det är även länsstyrelsen som avgör
vad som är ogiltiga röster.
– Det gäller att vara uppmärksam, säger
Irma. Men vi kan alltid ringa och fråga
någon om vi blir osäkra.

Lars jobbar även med förtidsröstningen
som inleds 27 augusti.
– Då sitter jag på universitetet. Det är
ett jättetrevligt ställe att vara på med alla
intresserade ungdomar.
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