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Niklas Nordström och Lenita Ericson står överst på kommunfullmäktigelistan och är våra 
kommunalrådskandidater.  

FRAMTID LULEÅ  
Det går bra för Luleå. 2017 växte Luleå kommuns 
befolkning med fler än någonsin under ett år, en 
utveckling som sprider optimism och framtidstro. Det 
byggs så det knakar, företagen går bra, expanderar 
och anställer folk. Alla ska ges förutsättningar för ett 
gott liv. Luleå ska vara en öppen och inkluderande 
kommun. Många vill bo i Luleå, ett växande hem för 
alla.  



Vi Socialdemokrater vill se ett Sverige och ett Luleå där vi samarbetar för att utveckla 
vår samhällsmodell - den svenska modellen.  

ÖKAD TRYGGHET, BÄTTRE 
VÄLFÄRD OCH FLER JOBB  
För oss Socialdemokrater är jobben alltid i centrum. 
Arbete är förutsättningen för välfärd och frihet. Alla 
som kan ska jobba. Vi står upp för den svenska 
modellen med trygga anställningar. Vid omställning 
är det viktigt med utbildning och samverkan mellan 
kommunen, facket, företagen och myndigheter.  



Ett Luleå för alla 
Målet är jämlikhet. Alla ska ges förutsättningar för ett gott liv oavsett kön, 
ålder, funktionsnedsättning, hudfärg, etnicitet, kulturell tillhörighet, sexuell 
läggning, religion eller något annat som gör oss människor unika. Vi 
Socialdemokrater står upp för alla människors lika värde, vi tolererar aldrig 
rasism och främlingsfientlighet. Alla ska känna sig välkomna, sedda och 
respekterade.  

Integration 
Det finns många framgångssagor med lyckliga slut tagna direkt från 
verkligheten med nyanlända i huvudrollerna. Nyanlända som på kort tid lärt 
sig prata hygglig svenska och fått ett arbete. Integration handlar om att 
ställa krav och på samma gång bygga broar. Utbildning och civilsamhällets 
närvaro är viktigt.  

Det byggs så det knakar 
Fler vill bo i ett växande Luleå. Integrerade bostadsområden i blandade 
boendeformer med mötesplatser och trygga utemiljöer efterfrågas. 
Hyresrätten är en bra boendeform. Lulebo ska vara ett föredöme. 
Expansionen fortsätter. Ett nytt bostadsområde mellan Lerbäcken och 
Hertsön planeras: Hertsöheden.  

Hela Luleå ska leva 
Vi nöjer oss inte med att kräva utlokaliseringar av statliga myndigheter från 
Stockholm till oss i norr, vi går steget längre. Vi är lyhörda för landsbygdens 
initiativ och utlokaliserar delar av kommunens administration till Råneå. På 
så sätt får vi ett rundare Sverige och ett Luleå som håller ihop.  

Luleå kommun är en stor arbetsgivare 
Det ska tydligare märkas, med oss Socialdemokrater ska kommunen vara 
en bra arbetsgivare. Beslut som fria arbetskläder främjar jämställdheten. Vi 
vill mer med resultatinriktad facklig politisk samverkan, fokus på jämlikhet.  

Alla barn har rätt till en bra skola 
Skolan ska vara jämlik. Det ska vara nolltolerans mot kränkningar. Alla 
elever ska ges bra förutsättningar, känna trygghet i skolan och förberedas 
att bli aktiva och jämställda medborgare. Att gå ut skolan med fullständiga 
betyg är den enskilt viktigaste faktorn om det ska gå bra för en individ i 
livet.  



Nu sker stora investeringar för att stärka välfärden med bland annat vård och 
omsorgsboenden, korttidsboenden, anhörigcenter, trygghetsboenden och 
trygghetsplatser (en mellanvårdsform).  

BÄTTRE VÄLFÄRD  
Att vi lever allt längre är en stor framgång för vårt 
samhälle. Det ställer också höga krav på vår välfärd. 
Verksamhet som är offentligt finansierad ska också 
drivas i offentlig regi. Välfärdsteknologin och 
digitaliseringen går i rasande fart. Vi behöver hänga 
med och vara i framkant. Vi genomför satsningar som 
ökar kunskapen, höjer kompetensen och förbättrar 
arbetsmiljön för personalen inom äldreomsorgen.  



Det breda föreningslivet har stor betydelse för Luleås utveckling. 
 

ETT RIKT KULTUR OCH 
FRITIDSUTBUD  
Alla ska ha rätt till ett aktivt och hälsosamt liv. 
Närheten till sport, rekreation, kultur och fritid finns 
sommar som vinter året om - i hela kommunen.  
De idrotter som utövas i fritidsanläggningar och 
arenor i hela Luleå sätter också Luleå och Norrbotten 
på kartan i form av medaljer i ädla valörer.  



LULEÅ - NAVET I NORRBOTTEN  
Med oss Socialdemokrater är det ordning och reda i 
Luleå kommuns ekonomi. Det gör att vi kan investera 
för framtiden. Vi tar alltid ansvar, i med och motgång. 
Luleå är och ska vara en tillväxtmotor för hela 
Norrbotten. Luleå tekniska universitetet är navet i vår 
regions utveckling.  

Politik gör skillnad 
Ett rikt kultur och fritidsutbud, välfärdssatsningar, bostäder, en bra skola, en 
öppen och inkluderande kommun bidrar till att många vill bo och leva i 
Luleå. Vi vill göra mer. Vårt geografiska läge kräver bra kommunikationer. 
Viktiga och tunga investeringar kan inte vänta. Det ska vara enkelt och 
effektivt att ta sig till och från Luleå. Flyget är och kommer vara viktigt för 
oss. Norrbotniabanan måste förverkligas. Luleå ska vara navet i 
malmtransporterna. Sjöfarten är i behov av en djupare, muddrad farled. 
Bättre välfärd går före skattesänkningar.  

Ett jämställt Luleå 
Socialdemokraterna är ett feministiskt parti som gjort stora satsningar för 
att öka jämställdheten. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i 
familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. Fortsatt stöd till kvinnojouren och 
tjejjouren. Samhället är fortfarande inte jämställt, det ska vi ändra på!  

Luleåborna ska känna sig trygga 
Rättssamhället ska alltid reagera kraftfullt mot brottslighet. Genom brottens 
påföljder demonstrerar vi våra värderingar och befäster vad som är rätt och 
fel. Den som begår brott ska räkna med kännbara straff. Ungdomar som 
hamnat i kriminalitet behöver en väg ut från miljöer som förvärrar deras 
problem. Polisen, socialtjänsten och skolan ska medverka med tidiga 
insatser runt individen.  



Socialdemokraternas kandidater till kommunfullmäktige. Socialdemokraterna i Luleå: 
www.socialdemokraterna-lulea.se Facebook Socialdemokraterna i Luleå  

L U L E Å 

ÖKAD TRYGGHET, BÄTTRE 
VÄLFÄRD OCH FLER JOBB  
Vägvalet 9 september 2018 är tydligt. En fortsatt 
positiv utveckling, framtidstro och stadig kurs framåt 
med Socialdemokraterna i stadshuset. Så garanterar 
vi att Luleå är att räkna med också i framtiden.  


