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Vänsterpartiets vision om Luleå 
 
I Vänsterpartiet har vi en vision om ett Luleå där ingen  
lämnas utanför. Vi vill att alla som är bosatta i Luleå  
Ska få vara med och forma kommunens framtid. 
 
Det här är det kommunalpolitiska programmet för  
Vänsterpartiet i Luleå kommun.  
 
Här berättar vi både varför och hur vi vill vi göra  
för att Luleå ska bli en mer jämlik, mer jämställd  
och mer rättvis kommun. 
 
Våra ställningstaganden i kommunpolitiken grundas på  
socialistiska och feministiska idétraditioner och bygger  
på övertygelsen om allas lika värde.  
 
Alla människor ska ha möjligheter till inflytande och  
rättigheter oavsett kön, etniskt och kulturellt ursprung,  
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning,  
könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder  
samt ålder. 
 
Vi vill arbeta för ett samhälle där kvinnor och män är  
delaktiga i att bygga allas vårt Luleå. 
 
Vi är övertygade om alla människors lika värde och  
allas förmåga att skapa sin egen framtid i frihet och  
samverkan. 
 
Vi vill också arbeta för ökad ekologisk, ekonomisk  
och social hållbarhet i hela kommunen. 
 
 
 
 
 

Här finns vi! 
 

Vänsterpartiet Luleå 
Vänsterns Hus, Lulsundsgatan 13  
972 41 Luleå 
Telefon 0920-148 67 
 
E-post: lulea@vansterpartiet.se 
Hemsida: lulea@vansterpartiet.se 
Facebook: Vänsterpartiet Luleå 
 
Vår gruppledare har sin expedition i vår lokal  
och tar gärna emot besök efter överenskommelse. 
 
 
Vänsterpartiet Norrbotten 
I samma lokal finns även partidistriktet.  
Distriktsexpeditionen är öppen vardagar 9-16. 
 
Variationer i öppettiderna kan förekomma,  
då personalen har politiska förtroendeuppdrag. 
 
Kontakta distriktsexpeditionen via, e-post eller telefon 
E-post: norrbotten@vansterpartiet.se 
Telefon: 0920-125 08 



Har du frågor om Vänsterpartiet Luleå 
 
Kontakta vår ordförande Malin eller vår vice ordförande Joel. 
 
Malin Karvonen        
E-post: malin.karvonen@vansterpartiet.se  
Telefon: 070-240 60 75 
 
Joel Nordström 
E-post:joel.nordstrom@vansterpartiet.se 
Telefon: 070-302 38 80 
 
För mer information om kommunpolitiken 

 
Kontakta våra kandidater till kommunfullmäktige 
 

Nina Berggård 
E-post: nina.berggard@vansterpartiet.se 
Telefon: 070-264 56 05 
 

Bertil Bartholdson 
E-post: bertil.bartholdson@vansterpartiet.se 
Telefon: 070-250 24 31 
 

Annika Sundström 
E-post: annika.sundstrom@vansterpartiet.se 
Telefon: 070-344 96 12 
 

Monica Carlsson 
E-post: aimonica.carlsson@gmail.com 
Telefon: 070-517 80 56 
 

Hans Pettersson 
E-post: hans.pettersson@glasverket.se 
Telefon: 070-556 67 25 
 
 

Vänsterpartiet anser att verksamheter för våra grund-
läggande behov och den service som människor ska ha 
rätt till, ska bedrivas i offentlig regi, utan vinstintressen 
och vara tillgängliga för alla.  
 
Vi betalar gemensamt för dessa och de ska därför  
bygga på öppenhet, solidaritet och demokrati. 
 
Vår grundinställning till den generella välfärdssektorn  
är att kommunen inte ska sälja ut kärnverksamheter  
eller lägga ut service som vi alla behöver på entreprenad.  
 
Detta gäller även viktig infrastruktur som kommunen  
idag äger, såsom energi, fiberkabel, vatten, renhållning,  
bostäder, hamn och kollektivtrafik.  
 
Ett starkt vänsterparti i Luleå kommunfullmäktige  
är en garanti för allt detta. 
 
Vi kommer att kämpa för jämlikhet, jämställdhet,  
rättvisa, solidaritet och ett Sverige för alla, inte bara  
för de rikaste.  
 
 
 
 Med din röst och ditt stöd i valet  
 den 9 september kan vi göra det.  
 Tillsammans. 
 
 



Vänsterpartiets ambitioner efter  
valet i Luleå kommun. 
 

Den 9 september är det val. Med ett starkt stöd från  
er väljare, kan vi genomföra många av våra politiska, 
konkreta förslag.   
 
Här är några exempel och förslag på vad vi vill  
genomföra  under den kommande mandatperioden. 
 
Med ett starkt stöd i valet kommer vi att kunna  
genomföra detta och mycket mer under de nästa 
fyra åren (mandatperioden 2018-2022). 
 
Alltid med en rödare, mer jämlik, klimatsmart  
och jämställd kommun för alla människor i Luleå  
kommun som främsta mål. 
 
 

 

Social hållbarhet 

 
Vänsterpartiet tror på ett öppet Luleå, byggt på rättvisa och  
solidaritet, jämställdhet, mångfald och jämlikhet.  
 
Detta bygger ett attraktivt samhälle och skapar respekt och  
trygghet. Ett samhälle som människor väljer att flytta till. 
Ett ojämlikt och diskriminerande samhälle är ett otryggt  
samhälle, som saknar grund för att fortsätta växa. 
 
Vi är alla olika, med olika behov i olika skeden i livet. Vi vill  
verka för ett jämlikt och jämställt samhälle där alla får ta del  
av vård, utbildning, omsorg och annat grundläggande stöd från 
samhället utifrån behov, oavsett kön eller bakgrund. 
 
 

Ekonomisk hållbarhet 
 
Genom kommunalt ägande ges kommunfullmäktige, den  
demokratiskt valda instansen, ett övergripande ansvar över  
produktionen av samhällstjänster.  
 
Vi vet att en sund kommunal ekonomi, där samhällsnyttan och  
invånarnas behov styr verksamheterna och resursfördelningen,   
är en förutsättning för god ekonomisk hållbarhet i hela kommunen. 
 
De skattepengar som vi alla bidrar med och äger tillsammans,  
ska göra så stor nytta som möjligt. Det innebär att vi satsar på  
god vård, skola och omsorg där alla ska känna sig trygga och  
uppleva att deras behov tillgodoses. 
 
Vi vill investera i vår personal, som är vår viktigaste resurs.  
Vi vill satsa på jämställda löner och kompetensutveckling.  
Vi vill skapa arbetsplatser med god miljö.  
 
Vi anser att detta kan göras med en god kontroll över våra  
gemensamma ekonomiska resurser och detta sker bäst då  
kärnverksamheterna utförs i kommunal regi. 



Hållbar utveckling i tre dimensioner 
 
Ekologisk hållbarhet 

 
Naturens resurser ska användas både varsamt och  
sparsamt. Det är därför viktigt att resurserna fördelas  
solidariskt mellan de som behöver och de som har  
mer än de behöver.  
 
Vi vill gynna det kollektiva åkandet och bygga ut  
gång- och cykelvägarna i ett högt tempo.  
 
Vi vill minska och så småningom fasa ut användandet  
av fossila bränslen. Vi vill verka för minskat bilåkande, som 
dessutom leder till bättre luft och miljö.  
 
Transporter av människor och gods ska ske på det  
miljövänligaste sättet. 
 
Vi anser att maten som serveras i kommunen till våra äldre 
och till barn och unga ska vara ekologisk.  
Det gynnar både miljön och hälsan.  
 
Vi förespråkar också lokalproducerad, då det gynnar lokal bio-
logisk mångfald, minskar transporter och  
ger bättre förutsättningar för lokala företagare och  
fler arbetstillfällen inom kommunen. 
 
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att Luleå  
betraktas som en ekologiskt hållbar kommun. 
Vår ambition är att säkra kommande generationers  
rätt till en bra miljö. 
 
 
 

Jämlikhet, mångfald och demokrati  
- ett Luleå för alla 
 

Vänsterpartiet anser att alla människor, oavsett kön,  
ålder eller bakgrund ska få vara del i samhället.  
 
Vi vet att jämlika samhällen ger större frihet och mer  
möjligheter till alla människor. Samhällen som är  
jämlika är också tryggare och bättre på att lösa större  
samhällsutmaningar. Vi välkomnar människor från  
hela världen. 
 
Vi vill också lyfta nationella minoriteternas betydelse  
som kulturbärare i Luleå. Detta ska göras inom många  
områden i kommunen. Skolan, omsorgen och kulturen  
är prioriterade. 
 
Avståndet mellan politiker och invånarna måste minskas.  
En levande demokrati är det bästa sättet att styra i Luleå.  
Politiken ska ta vara på luleåbornas engagemang och  
lyssna till deras idéer även mellan valen. 
 
Vänsterpartiet vill  

 genomföra rådslag/folkomröstning i angelägna frågor 
för luleåborna, minst en gång under mandatperioden. 

 
 ordna offentliga frågestunder med alla partier i     

kommunfullmäktige minst två gånger per år            
exempelvis i samband med kommunfullmäktige. 

 
 skapa interkulturella mötesplatser för unga och  äldre. 
 
 verka för att asylsökande och nyanlända ska kunna 

finna ett hem och sammanhang i Luleå. 



Den jämlika och jämställda skolan  
- en skola för alla 
 
Kunskap ger oss makt över oss själva och över våra  
egna liv. En bra utbildning är en mänsklig rättighet.  
 
Vi vill ge alla barn en uppväxt som ger dem  
möjligheter i livet, från förskolan, via skolan  
och till det första jobbet.  
 
Skolan och förskolan ska vara en trygg  
arbetsplats, fri från rasism, sexuella övergrepp  
och mobbning.  
 
Ingen, varken elev eller personal, ska behöva  
gå till skolan med en klump i magen.  
Ingen ska känna sig kränkt eller osynliggjord. 
 
En väg att uppnå det är att erbjuda feministiskt  
självförsvar till tjejer och jämställdhetsutbildning  
till killar.  
 
Vi vill utveckla förutsättningarna för bättre hälsa  
och medvetenheten om rätten till den egna kroppen  
för unga tjejer och killar.  
 

 
 

Vänsterpartiet arbetar målmedvetet för att avskaffa  
könsorättvisor. För att uppnå detta krävs politisk vilja  
och beslut om konkreta åtgärder. 
 
Feminismens mål är uppnått den dag då frågan om  
kön inte längre har betydelse för hur vi blir bemötta,  
hur vi blir värderade och för vilka möjligheter vi har.  
 
 

Ekologisk grund 
Klimatförändringarna är en av vår tids största  
utmaningar. Vi människor lever på en planet med  
begränsade naturresurser, vilket sätter ramar för  
vårt handlande.  
 
Det kräver också vårt lokala ansvar och dagliga  
engagemang. 
 
Vänsterpartiet vill ta ansvar för en hållbar  
utveckling. En sådan utveckling måste innehålla  
aspekter om såväl miljö, klimat som social utveckling.  
 
Hållbar utveckling innebär att våra livsmönster  
och vår konsumtion måste anpassas till vad miljön  
långsiktigt kan bära.  
 
Med tekniska lösningar, politiska regleringar samt  
effektivare resursanvändning kan vi komma en bit på  
väg för att ändra de strukturer som styr i fel riktning. 
 



Grunderna för vår politik 

Vänsterpartiet är en del av arbetarrörelsen, en del av 
kvinnorörelsen och en del av miljörörelsen.  
 
Allt vårt arbete och våra ställningstaganden i Luleå  
kommunfullmäktige, kommunala nämnder och  
kommunala bolagsstyrelser baseras på det. 
 
Socialism 

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle fritt från  
klassklyftor. Vi strävar efter ett socialistiskt  
samhälle där alla är jämlika. Med det menas  
inte ett samhälle av likformighet där  
”alla ska ha lika”, utan ett samhälle där alla  
har lika stora möjligheter och förutsättningar  
att utvecklas och bestämma över sina egna liv. 
 
Vi står för alla människors möjlighet till ett  
värdigt liv och möjlighet till utveckling,  
oberoende av människors olika ekonomiska  
grundförutsättningar. Vi kämpar för individens  
frigörelse.  
 
 

Feminism 

Feminism handlar om att synliggöra och bekämpa  
den könsmaktsordning där män som grupp  
konsekvent överordnas kvinnor som grupp. 
  
Den maktstruktur som upprätthåller mäns makt över 
kvinnor finns i alla samhällsklasser och försvarar  
männens villkor både i samhället och i privatlivet  
och vars yttersta konsekvens utgörs av mäns våld  
mot kvinnor. 

Tjejers rätt till trygghet i det offentliga rummet och  
killars ökade jämställdhetskunskaper måste därför  
ges förutsättningar att öka under den kommande  
mandatperioden. 
 
 

Vänsterpartiet vill  
 

 arbeta för socioekonomisk utjämning och fördela 
resurser utifrån behov. 

 
 ge landsbygdsskolorna möjlighet att utvecklas  

utifrån sina förutsättningar. 
 
 Vi vill stärka modersmålsundervisningen och   

lyfta de nationella minoriteternas betydelse som 
kulturbärare i skolan. 

 
 utöka antalet personal och minska barngruppernas 

storlek i all verksamhet kring barn och unga, inom 
förskole- och fritidshemsverksamhet. 

 
 satsa på kompetensutveckling för bättre sex-     

och samlevnadsundervisning och arbete mot  
kränkande behandling. 

 
 behålla den avgiftsfria Kulturskolan och  
     erbjuda Kulturskolans verksamhet till barn  

           ända från förskolan. 
 



Hälsa på jämlika villkor  
 
Den Folkhälsostrategi som Region Norrbotten  
tillsammans med länets kommuner tagit fram under  
2017 måste genomföras.  
 
Forskning visar att den psykiska ohälsan ökar i samhället, 
så också i Luleå kommun.  
 
Psykisk ohälsa som sjukskrivningsorsak växer  
mycket kraftig och den psykiska ohälsan är  
mycket större bland tjejer.  
 
Luleå kommun måste arbeta mer förebyggande,  
i skolan, speciellt på högstadiet och gymnasiet,  
men också som arbetsgivare. 
 
 

Vänsterpartiet vill 
 

 förebygga psykisk ohälsa bland barn och  
unga genom insatser via skolan. 

 
 arbeta skadeförebyggande i offentlig miljö  

och i hemmen hos äldre. 
 
 prioritera säkra gång och cykelvägar  

till kommunens skolor och arbetsplatser. 
 
 

 

 

Tid att leva och ha det bra  
- en personalpolitik att vara stolt över 
 

Kommunen är Norrbottens nästa största arbetsgivare. 
Vår personal ska förse medborgarna med kommunal  
välfärd.  
 
Vi måste vara aktiva, goda arbetsgivare för att  
tillgodose det stora behovet av personal som  
behövs för att ta hand om våra barn, unga och äldre. 
 
Kommunen måste vara en lyhörd arbetsgivare och  
ta vara på medarbetarnas synpunkter, kompetens  
och erfarenheter.   
 
Kommunen ska också vara bäst på att erbjuda  
arbete, praktik och sysselsättning till människor  
som inte kommit in på eller halkat ur den ordinarie  
arbetsmarknaden. 
 
Vänsterpartiet vill  
 

 satsa på jämställda och höjda löner till personal med 
de med lägsta lönerna. 

 
 satsa på rekrytering till vård-, omsorgs- och pedago-

giska yrken över traditionell könsuppdelning på     
arbetsmarknaden. 

 
 öka antalet flerspråkig personal och stärka den etniska 

mångfalden. 
 
 införa sex-timmars arbetsdag på flera arbetsplatser. 

erbjuda fler praktikplatser som leder till arbete för  
personer som finns utanför den ordinarie arbets-
marknaden inom kommunen. 



En bra bostad för alla 

 

Grunden för en bra bostadspolitik är ett starkt kommunalt 
bostadsbolag, Lulebo. Alla ska ha råd med en hyresrätt i 
livets alla skeden. 
 
Bostadsområdena ska hållas levande genom att tillgodose 
stor del av daglig kommunal service och mötesplatser.  
 
I alla bostadsområden ska finnas hyresrätter, bostads-
rätter och villor. Det minskar segregation och är därför 
mycket viktigt för att Luleå ska vara en bra bostadsort 
för alla. 
 
 
Vänsterpartiet vill  
 

 bygga fler billiga hyresrätter med hjälp av statligt 
stöd i Lulebos regi.  

 
 säkra att kommunala hyresrätter ska finnas i   

samtliga stadsdelar. 
 
 att Lulebo ska inneha fler bostäder och ett högre 

totalbestånd av hyresmarknaden. 

Stöd och omsorg efter behov  
- inte efter plånbok 
 

De flesta av oss vill bo hemma och äga rätten att  
bestämma över våra liv. Många behöver hjälp med  
att klara sin vardag när de åldras eller då olika  
funktionsnedsättningar tillkommer.  
 
Vi vill bygga trygghetsboenden för att möjliggöra  
självständighet så länge som möjligt.  
 
Hemtjänsten ska ta fasta på den enskildes frihet  
att välja vilka behov av stöd som ska tillgodoses.  
Det är en hemtjänst med verklig valfrihet.  
 
När det inte längre är möjligt med eget boende  
ska vi ha kommunal behovstäckning inom våra 
 vård- och omsorgsboenden. 
 
Vänsterpartiet vill 
 

 ha full behovstäckning av vård- och omsorgs-
boenden utan vinstintressen. 

 
 utveckla möjligheterna med vårdavdelningar    

som tillgodoser olika kulturer och språkgrupper. 
 
 säkerställa att alla offentliga lokaler ska vara    

tillgängliga för alla. 
 
 



God miljö, bra mat och kollektivt åkande 
 

Vänsterpartiet anser att vi måste tänka globalt och  
agera lokalt. Vi tror på ekologiskt medvetna val och  
att vi måste förändra våra vanor för att uppnå lång- 
siktigt förbättrade miljöeffekter.  
 
Vänsterpartiet vill ha en bra miljö i hela kommunen.  
 
Vi vill minska köttanvändandet och satsa på ekologiska 
och/eller lokala, närproducerade råvaror, som ger bättre 
hälsa och bättre miljö där maten produceras.  
 
Vi vill att kommunen ska erbjuda kollektivtrafik som  
tillgodoser lulebornas resebehov och som medverkar  
till bättre luft och smarta klimatval.  
 
Detta kan ske genom till exempel tät linjetrafik mellan 
stadsdelarna och anropsstyrda linjer i byarna.  

 
 

Under mandatperioden vill vi lyfta möjligheterna till  
en lägre och jämlik kollektivtrafiktaxa.  
 
På längre sikt bör kollektivtrafik inom kommunen  
bli helt avgiftsfri, vilket är möjligt genom omfördelning 
inom hela Luleå kommuns bolags- och förvaltnings-
organisation. 
 
Vänsterpartiet vill 
 

 minska den fossila energiförbrukningen inom   
kommunen med minst 25 procent inom de        
kommande fyra åren. 

 
 öka användandet av ekologiska och närodlade     

råvaror i kommunens kök med minst 50% till 2022.  
 
 införa avgiftsfri kollektivtrafik i hela kommunen för 

barn och unga upp till 19 år. Samt verka för en låg, 
jämlik taxa för alla kollektivresor i hela kommunen 
införs. 

 
 bygga ut huvudhållplatsen på Smedjegatan samt 

hålla den helt bilfri.  


