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Liberala reformer för att utveckla Luleå 
Många som bor i Luleå upplever att vi bor i en bra kommun och under de senaste femton åren har 
kommunen förvandlats från en tydlig industristad till en kommun som breddats med fler restauranger, 
hotell, utbildningar, IT företag, SM guld i basket och hockey, och PRIDE festivaler. 
 
Men det finns stora utmaningar för vår kommun. Luleås befolkningstillväxt ”lyfter inte” och sedan 
drygt tio år tillbaka har befolkningstillväxten i procent varit högre i riket än i Luleå, och detta trots att 
kommunen gjort stora investeringar i arenor, kulturhus, skolor och infrastruktur. Det byggs fortfarande 
för lite och vi har ett fortsatt problem att unga och de som vill flytta till Luleå har svårt att få bostäder. 
Luleås äldre känner sig inte trygga och de är inte nöjd med äldreomsorgen och hemtjänsten. Ska vi 
fortsätta att vara en skolkommun krävs en tydlig strategi för hur vi ska kunna rekrytera framtida duktiga 
lärare. Luleå kommun ska bjuda in och främja företagande, genom gott näringslivsklimat växer vi 
ytterligare.  
 
Men utmaningarna är också stor i vår omvärld. I vårt närområde bedriver Ryssland en 
upprustningskampanj och drömmer åter om ett Stor-sovjet. I flera europeiska länder vinner partier som 
är auktoritära terräng och de diskriminerar och trakasserar sin egen befolkning. Storbritannien har valt 
att lämna EU och i USA valt en president som hellre bygger murar än samarbetar. I mellanöstern är 
många klämda mellan diktaturer och terrorsekter. Vi upplever i Sverige hur terrorister utövar attacker 
för att skrämma vårt öppna samhälle. Vi befinner oss i en orolig tid.  
 
Hoten mot de liberala värdena i Luleå, Sverige och världen växer. Främlingsfientliga partier och 
konservativa krafter är på frammarsch. Ungdomar lockas av olika extremistiska rörelser. Grunden för 
det liberala samhällets välstånd – marknadsekonomi, frihandel och valfrihet – ifrågasätts av 
vänsterkrafter.  
 
Det är viktigt att vi inte bygger murar och sluter oss. Luleå, Norrbotten och Sverige är beroende av 
frihandel, fri rörlighet och globalisering. Sveriges ekonomi är förhållandevis liten, men handeln spelar 
en avgörande roll för Luleås och Sveriges välstånd och utveckling. Globaliseringen har påverkat Luleå 
positivt – datacentersetableringar, viktiga exportföretag finns i Luleå, vi har ett universitet som innebär 
att världen kommer till Luleå. Turism och handel blir en allt viktigare del i vårt och utbyte. Människor 
knyts ihop och avstånden krymper.  
 
Rörlighet för människor, kapital och varor gör att våra beprövade system och uppfattningar behöver 
prövas på nytt. Den globala jakten på talang blir allt tuffare och kraven på Sverige för att attrahera de 
allra mest eftertraktade på arbetsmarknaden ökar. En utmaning som också gäller Luleå kommun, där 
kommunen kan sticka ut genom att vara en attraktiv arbetsgivare. I den globala tid vi lever i skapar 
möjligheter för Luleå men också utmaningar hur vi bygger ett starkt och tryggt Luleå inför framtiden. 
 
Detta är några av de stora utmaningarna som Liberalerna Luleå ser inför de kommande åren, i vår 
budget försöker vi ge svar på hur vi ska lösa dessa problem.  
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ÄLDRE 
Antalet äldre medborgare och äldre-äldre blir allt fler, allt aktivare och detta innebär stora utmaningar 
för Luleå kommun. Idag ställer de äldre helt andra och högre krav än tidigare och det är något som vi i 
Liberalerna tycker är positivt. Liberalerna vill öka de äldres självbestämmande och makt över sin 
vardag, det är en central uppgift för vår äldrepolitik. En del i att förverkliga detta mål i vardagen är att 
de äldre ska få mer valfrihet och mångfald, det ska öppnas upp för fler än Luleå kommun att i Luleå 
driva äldreboenden, hemtjänst, matleverantörer osv.   
 
Luleå kommun har sedan många år valt en väg där valfrihet inte ska få finnas, man har lagt en stor 
stoppskylt för företagen som vill etablera omsorgsföretag inom äldreomsorgen, tyvärr har inte denna 
väg varit särskilt framgångsrik. Enligt SKL:s jämförelser hamnar Luleå dåligt till när man utvärderar 
hemtjänsten och omsorgen. Likt andra planekonomier ökar köerna och med den otryggheten.  
 
Luleå kommun står verkligen inför en utmaning att vända detta skepp. Liberalerna vill erbjuda en 
omvårdnad som innebär valfrihet och mångfald och utgår ifrån individens krav och inte kollektivets. 
Kvalitén i omsorgen är det viktigaste och vanvård får inte förekomma i vår kommun. Luleås äldre ska 
känna sig trygga.  
 
Vi vill bl.a. tillsätta en utredning som ser över hur kommunen ska organisera sin äldreomsorg och 
utreda möjligheten till en äldrenämnd med kommunövergripande äldreomsorgsfrågor. Vi vill införa en 
äldreombudsman, dit de äldre och anhöriga ska kunna vända sig.  

SKOLAN 
Luleå har en bra skola, våra barn och ungdomar får goda förberedelse för framtiden. Barn och 
ungdomar har rätt till en trygg uppväxt för att stå rustade för framtiden. Centralt är en trygg skola där 
kunskapen sätts i centrum och förmedlas i en lugn och harmonisk miljö.  
 
Skolan i Luleå kommun har många utmaningar. Skolan kommer under de närmsta åren få en ordentlig 
tillväxtökning, vilket kan leda till växtverk. Vi har en nationell lärarbrist som vi lokalt måste arbeta för 
att lösa. För framtiden måste vi i samråd med alla intressenter arbeta fram bra och nya lösningar på 
kommunens utmaningar såsom, resursanvändning, lärarbristen, skolsegregation 
 

TILLVÄXT, BOENDE FÖRETAGANDE 
Under en lång tid har det byggts för lite bostäder, vi har haft en ojämn byggtakt, där vi haft vissa 
toppar, men bottnarna har varit fler och därför saknas det idag bostäder. Vi anser att det är bra att nya 
aktörer väljer att etablera sig i Luleå, men det är viktigt att ingen ska ha en gräddfil. Detta ska ske 
genom öppenhet och inte att vissa företag med kontakter ska ha förtur.  
 
Den som tror att bostadsköer och alla de kösystem som finns i kommunen ska lösa våra problem lär bli 
besvikna. Vi ser idag hur komplicerat det är när vi nu ger förtur till vissa grupper och inte till andra, 
samtidigt som en del får betala en avgift men hamnar längre bort i kön. Vi vill avskaffa den kommunala 
bostadsförmedlingen och låta de olika bostadsföretagen sköta sina olika kösystem.  
 
Alla vill dock inte bo i lägenheter utan det finns många som vill bo i villor. Det är viktigt att vi även ser 
till så att vi möjliggör för fler tomter så att människor får välja hur de vill bo.  
 
Lulebo är kommunens bostadsföretag och är en viktig aktör på bostadsmarknaden. I första hand ska 
Lulebo bygga bostäder så att alla människor har råd att bo där.   
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Vi vill att Luleå kommun ska ha ett mål där det byggs minst 700 nya bostäder varje år under 
planperioden, vi får aldrig tappa fokuset kring bostadsfrågan.   
 
Företagande och ett starkt näringsliv är en annan viktig del för Luleå som en motor i Norrbotten och 
vår region. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler jobb. Växande företag 
innebär att det skapas välfärd. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningarna för vårt näringsliv. Snabb 
ärendehantering, flexibilitet, dialog, mark för etableringar och företagsvänliga attityder är viktiga.  
 
Det ska finnas fler alternativ i välfärdssektorn det är viktigt för att öka konkurrensen och öka kvalitén i 
exempelvis skola och äldreomsorg. Vi vill också möjliggöra att kommunala skolor och äldreomsorg får 
göra egna upphandlingar av städning, matlagning etc.  
 
När kommunen gör affärer ska det ske genom öppenhet och möjlighet för flera företag att vara med 
och buda. Offentlig upphandling ska ske på ett sätt som ger skattebetalarna låga kostnader, hög kvalité, 
säkerställa likabehandling och stimulerar konkurrens där lokala aktörer kan vara med.  
 

TRYGGHET I LULEÅ 
Tryggheten har enligt polisens mätningar aldrig varit så hög i Luleå (senast 2016). Men det räcker inte. 
Kriminalitet ska bekämpas och aldrig accepteras.  
 
Vi vill ha ett tryggt Luleå där brotten bekämpas, där varje medborgare känner sig trygg. Frihet handlar 
om att kunna promenera ute om kvällarna, vänta på bussen utan rädsla eller gå hem från krogen utan 
ångest att något ska hända. 
 
Liberalerna har märkt av det senaste årets utveckling av oro och otrygghet i kommunen.  
Luleå kommun tillsammans med Polis har gjort insatser för att stävja den ökande otryggheten, men 
tyvärr så har polisen idag det besvärligt, polisen räcker helt enkelt inte till för att skydda medborgarnas 
upplevda otryggheter.  
 
Liberalerna vill därför att Luleå kommun anställer kommunala trygghetsvakter. Det har flera 
kommuner, bland annat Landskrona, redan gjort som en tillfällig åtgärd och resultatet har varit gott.  
Trygghetsvakter är ordningsvakter som på kommunens uppdrag arbetar för att skapa lugn och trygghet 
på de platser där människor rör sig. Trygghetsvakternas uppgift är att vara synliga i de stadsdelar och på 
de tider då otryggheten är som störst.  
 
Trygghetsvakter ersätter på inget sätt poliser, men erfarenheterna visar att deras närvaro har en 
betydande förebyggande effekt. 
 
Samtidigt krävs fler insatser för att höja trygghetskänslan på platser som många i dag upplever som 
otrygga, inte minsta i gångtunnlar och passager. 
 
Frihet måste försvaras! 
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Kommunledningsförvaltningen 
Liberalerna är övertygade om att det finns områden i kommunens verksamhet där det går att 
effektivisera och samtidigt få en bättre kvalitet på tjänster och service för våra kommuninvånare. 
Därför måste detta arbete genomsyra hela kommunen.  
 
Liberalerna vill minska de bidrag som kommunstyrelsen förfogar över, det behövs ett tydligare 
regelverk för de kostnader som finns för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens oförutsedda 
utgifter. 
 
För att möta framtidens utmaningar måste Luleå vara en attraktiv kommun för företag att starta och 
utvecklas i. Forskning, innovationer och entreprenörskap är avgörande för Luleå kommuns 
konkurrenskraft och framtidsvillkor. Jobb och egen lön ger varje människa självförtroende och 
gemenskap med andra. Med fler människor i arbete blir det dessutom mer resurser för skola och 
omsorg. Företagandet är grunden för vårt välstånd. För att få råd med en bättre välfärd måste också fler 
få jobb så att de kan bidra. Därför är bra villkor för företagandet en central del av vår jobbpolitik i 
Luleå. För att vi ska fortsätta att växa som kommun med ett bra näringslivsklimat ska Luleå kommun 
tillsammans med näringslivpartners ta fram en näringslivspolicy som på fem års sikt ska placera Luleå 
kommun bland topp tio i näringslivsrankingar. Vidare krävs mark att bygga på och god infrastruktur, 
som skapar förutsättningar för nya och växande företag och företagsområden. Policyn ska även 
inbegripa hur det regionala utvecklingsarbetet kan förbättras och hur samarbetet med grannregionerna 
kan stärkas.   
 
För att skapa nya framgångsrika företag behövs en kombination av bra idéer, inovationer, kapital och 
entreprenörer. Entreprenörskap är inte bara en medfödd talang utan kan till stor del utvecklas och 
tränas upp. Viktigt är att det fortsättningsvis erbjuds utbildningar för att starta eget, såväl på 
gymnasienivå som inom vuxenutbildningen. Ett annat exempel kan vara andra upphandlingsrutiner 
som möjliggör även för småföretagare att lämna anbud till kommunen. Anställda inom Luleå kommun 
som vill pröva på att starta eget ska ges tjänstledigt. 
 
Oftast saknas utsträckta händer mot entreprenörer oavsett det gäller hårda eller mjuka sektorer. Vi vill 
se fler privata entreprenörer eftersom kommunen sällan är den bästa att driva affärsverksamhet. De 
pengar vi får in genom dessa försäljningar samt det avkastningskrav vi sätter på kommunkoncernen ska 
gå till investeringar i kommunens kärnverksamhet.  
 
Alla som kan arbeta och försörja sig själva måste ges förutsättningar att göra detta utifrån sin egen 
förmåga. Samtliga nämnder och bolag ska, så långt det är möjligt, bidra till att ungdomar får möjlighet 
till feriejobb. 
 
Luleå kommun kan bli mer företagarvänligt genom att införa utmaningsrätt, möjliggöra alternativa 
driftsformer inom den kommunala verksamheten. Dialog i samarbete med näringslivet när kommunen 
fattar strategiska beslut. 
 
Luleå har goda möjligheter till att växa och utvecklas till en kommun där Luleborna känner mångfald 
även när det gäller boendet. Liberalerna i Luleå vill att Luleå ska vara en kommun som utvecklas i en 
framåtanda och en kommun där utvecklingen sker. En självklar utgångspunkt för en liberal 
bostadspolitik är att varje individ själv i största mån ska avgöra vilken typ av boendeform och 
boendemiljö som passar vederbörande bäst. Politiken ska inte sätta krokben för individers drömmar 
om sitt boende. 
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I Liberalernas Luleå är vi positiva till en kommun som växer både på höjden och på bredden. Vill 
Luleåbor bo nära vattnet eller inne i staden ska detta möjliggöras. Liberalerna är positiva till att ta fram 
detaljplaner för att utveckla exempelvis Svartöberget till ett nytt bostadsområde, där det ska möjliggöras 
en blandad bebyggelse. Samt att det inleds ett arbete att se över möjligheter på andra platser nära 
centrum där det finns möjligheter till nya bostäder. Liberalerna är positiva till att det etableras fler 
aktörer inom bygg och bostadsbranschen i Luleå. 
 
Idag finns det ett stort behov av bostäder i Luleås centrala delar. Det behöver planeras och arbetas 
fram bostäder för LTU-studenter, elevhem och bostäder för äldre samt för 
flyktingar/ensamkommande. Det behövs en samverkan mellan kommunen och näringslivet för att hitta 
lösningar för att lösa denna bostadsproblematik. Alla krafter måste hjälpas åt.  
 
Uppdrag till kommunledningsförvaltningen: 
 

• Att föra in i kommunfullmäktiges styrkort att det i Luleå ska 
byggas minst 700 bostäder/år under planperioden.   

• Att det görs en utredning för att se över verkningsgrad, 
kostnader och effektivitet kring att dela upp Socialförvaltningen i 
två enheter.  

• Att det görs en utredning för att se över verkningsgrad, 
kostnader och effektivitet kring att dela upp Barn- och 
utbildningsförvaltningen i två enheter.  

• Att tillsammans med berörda förvaltningar och personalkontoret 
arbeta fram en strategi hur Luleå kommun ska bli en attraktiv 
och god arbetsgivare som klara av att rekrytera framtidens 
arbetskraft.  

• Att se över skötsel och ansvarsfördelningen av kommunens hela 
fastighetsskötsel och förvaltning – ”One way in”.  

• Att försäljningar av fastigheter, tomter och kommersiella lokaler 
ska ske via öppenhet, där alla ska få möjlighet att buda.  

• Att villkora för bidrag till Luleå näringsliv och Visit Luleå att 
Luleå kommuns förtroendevalda revisorer ska granska bolagen. 

• Att se över och minska reklam, marknadsföringen och 
kommunikationsenheten inom Luleå kommun.  

• Att införa trygghetsvakter i Luleå kommun.  
• Prioritera och punktmarkera sjukskrivningstalen 
 
Uppdrag till kommunförvaltningen att tillsammans med LLT: 

 
• Att det utarbetas ett gemensamt och likvärdigt taxesystem 

(länstrafiken och LLT) med ett månadskort som gäller för hela 
kommunen.  

• Att LLT utreder möjligheten till nattstopp.  
• Att LLT blir huvudman för skärgårdstrafiken.  
• Att öka tryggheten i bussresandet, arbeta för att successivt 

installera säkerhetsbältens i bussarna, med prioritet för linjer som 
går på väg 70 och väg 90. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
För oss liberaler har alltid skol- och utbildningsfrågorna varit centrala sedan 1842 när liberaler införde 
folkskolan. Kunskap är den enskilda människans viktigaste redskap för att lyckas i livet. Kunskap bryter 
ned klassbarriärer och öppnar nya möjligheter för individer.  
 
En likvärdig skola är en förutsättning för att alla elever ska få samma möjligheter. Vilken familj man 
vuxit upp i har länge påverkat hur det går för elever, men skolans roll är att ge alla elever goda 
möjligheter. Vi måste se till att bakgrund inte betyder så mycket för resultaten. 
 
Kommunen ska fördela resurser olika mellan olika skolor, utifrån elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det betyder att mer pengar ska gå till skolor med elever som har större behov.  
 
Vi tycker att skolor i Luleå ska erbjuda sommarskola och läxhjälp. Skolans roll att ge alla elever 
nödvändigt stöd under ordinarie skoltid, men sommarskola och läxhjälp kan hjälpa dem som inte har så 
mycket stöd hemifrån. 
 
Vi vill att skolpengen beslutas i fullmäktige. Det är viktigt med ett transparent ersättningssystem, idag är 
det svårt att förstå om besparingar eller satsningar görs i budgeten för skolan och vart pengarna 
egentligen hamnar.  
 
Liberalerna vill inte göra nedskärningar i Luleås skolor. Däremot anser vi att skolan och kommunen 
som helhet måste arbeta med ständiga förbättringar i sina verksamheter, sådant som kan ge samma 
resultat per krona eller mer är målet eftersom våra skattepengar inte ska försvinna i verksamheter som 
bedrivs på ett oekonomiskt sätt. 
 
Vi vill prioritera satsningarna på arbetsmiljön pga. ökade sjukskrivningstal. Varje investerad krona får vi 
tillbaka i minskade kostnader för sjukskrivningar. 
 
Framtidens skola blev inte som medborgarna hade önskat, processen skapade onödiga låsningar mellan 
kommunen och medborgare och detta måste kommunen visa stor respekt för och erkänna att man 
begick många misstag. Vi vill tillsätta en Skolkommission med lärare, föräldrar, rektorer, experter och 
förvaltningar som, får i uppdrag att bl.a. se över ”framtidens skola i hela Luleå”. Hur ska vi göra 
läraryrket mer attraktivt, hur ska vi klara av kompetensförsörjningen, hur ska vi kunna se till så att även 
landsbygden kan behålla och utveckla sina skolor. Hur ska vi kunna erbjuda en skola som berikar 
mångfald och valfrihet. 
 
Luleå kommun har riktlinjer för rehabilitering, arbetsmiljöpolicy, personalpolicy m.fl. men ändå ökar 
sjukskrivningstalen. Liberalerna vill att chefer och medarbetare tillsammans får både bättre verktyg och 
möjligheter att minska sjukskrivningstalen i kommunen. Med aktiva prioriteringar inklusive 
punktmarkering på ett sådant viktigt område som ohälsa kan vi skapa en kommun med hälsan i fokus. 
Vi vill att Luleå kommun ska anta en strategi för att stärka Lärarnas status. Lärarnas tid med elever ska 
komma i första hand. Lärare ska vara lärare, inte byråkrater. 
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Uppdrag till Barn- och utbildningsförvaltningen: 
 

• Att göra skolpengen helt transparent för medborgare, 
kommunpolitiker och företrädare för fristående verksamheter på 
kommunens hemsida. Olika kommuner gör på olika sätt därför 
behöver Luleå vara extra tydliga med sina beräkningar så att alla 
har möjlighet att förstå. Informationen behöver presenteras på 
ett tydligt pedagogiskt sätt på hemsida där det framgår hur olika 
skolformer har olika skolpeng och hur det beräknats fram belopp 
till fristående skolor. 

• Att skolpengen beslutas av kommunfullmäktige med syfte att 
skolpengen är en stor del av kommunens budget, även partier 
utanför nämnderna ska ha möjlighet att ställas till svars för sin 
ekonomiska prioritering gällande skolan. 

• Skolor i Luleå ska erbjuda sommarskola och läxhjälp 
• Att inrätta en skolkommission – bromsa upp de beslut som 

redan är tagna kring framtidens skola där alltifrån skolor, 
framtida investeringar, strategi för lärarnas ökade status osv. ses 
över för att skapa en skolstruktur som blir likvärdig i hela 
kommunen. 

• Prioritera investeringar på säkerhet (lås, dörrar m.m. på skolor) 
och arbetsmiljö.  

• Återinföra intraprenader för de skolor som vill. 
• Att skolor och förvaltningen får möjlighet att själva avgöra om 

de vill göra upphandling av lokalvård och övrig skötsel fr.o.m. 
januari 2018. 

• Att tillsammans med Socialförvaltningen, Fritids och Kultur och 
andra aktörer under 2018 utöka arbetet med en områdesbaserad 
organisation med fältassistenter, familjecentraler, fritidsgårdar, 
mötesplatser och annat socialt förbyggande arbete. 
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Socialförvaltningen 
En trygg uppväxt för Luleås barn och ungdomar är nyckeln till att minska utanförskap senare i livet. 
Prioritera barn och ungdomar genom att återinföra fältassistenter. Fältgruppens arbete bör i huvudsak 
var uppsökande och förebyggande. På sikt ska gruppen finns tillgänglig bland ungdomar i både skolor, 
på fritidsgårdar och bostadsområden i hela kommunen.  
 
Många unga känner idag stor osäkerhet och är utsatta för ett hårt tryck av olika slag, alltifrån ”bötning”, 
mobbing och droger. Genom att ingripa mot till synes bagatellartade brott kan polis och sociala 
myndigheter minska kriminaliteten. Satsa ytterligare på de sociala investeringsfonderna som finns i 
kommunen, det är aldrig fel att sätta in tidiga och förebyggande insatser för unga i riskzonen – det är en 
investering i en bättre framtid. För att underlätta detta vill vi ta fram en modell för omhändertagande av 
unga i syfte att etablera en beräkningsmodell där tidiga insatser ses som en samhällsekonomisk 
investering. 
 
Rätten till en personlig assistent har inneburit en revolution av frihet och ökad livskvalitet. Vi vill även 
verka för att staten ska ha hela kostnadsansvaret. Luleå kommun måste i sin tur bidra med stödinsatser 
för att upprätthålla var och ens rätt till ett drägligt och rikt liv samt ge den enskilde kännedomen för att 
själv kunna välja assistansutförare. Personer med funktionsnedsättning ska få allt stöd de behöver för 
att kunna arbeta på arbetsmarknaden. För den som inte har förmåga att arbeta måste det finnas 
meningsfull sysselsättning. 
 
Det är hög tid att vi vidgar synen på funktionsnedsättning och börjar se varje människas unika värde 
och kompetens. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal. Kommunen har ett 
särskilt ansvar att erbjuda personer som inte klarar sig på arbetsmarknaden, med både praktik och en 
meningsfull sysselsättning. 
 
Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till ett varierat boende, den som är i behov av 
bostadsanpassning måste få detta inom tre månader. 
 
En stad att åldras i 
Omsorgen av äldre ska utgå från den enskilda människan och dennes behov och egen förmåga. I 
Liberalernas Luleås garanteras var och en valfrihet, värdighet och vetskap att när behovet finns, så finns 
också stödet på det sätt man själv önskar. 
 
Lyft äldreomsorgen 
Med start 2018 ska det tillsättas en utredning med uppgift att se över hur kommunen organiserar sin 
äldreomsorg. Därför vill vi utreda möjligheten att införa en äldrenämnd med ansvar för 
kommunövergripande äldreomsorgsfrågor, en äldreombudsman och äldreomsorgsinspektörer. 
Vi vill också att den äldre och anhöriga ska kunna vända sig till en äldreombudsman, för att få råd, stöd 
och vägledning gällande kommunens äldreomsorg.  
 
Kvalitén måste vara i fokus 
Kommunen är ytterst ansvarig för att säkerställa en god omsorg och det ansvaret ska Luleå kommun ta. 
För att fastställa en god äldreomsorg bör ett antal mätbara kriterier utarbetas som gör det möjligt att 
säkerställa att kraven uppnås. Kvalitetskraven blir därmed styrande för verksamheten och en garanti för 
likvärdighet inom kommunen. För att stärka den enskildes makt över sin vardag vill vi införa en 
omsorgsgaranti med mätbara kvalitetskrav. Om garantin inte uppfylls ska den äldre kompenseras. 
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Kvalitén inom hemtjänsten brister när personalen inte hinner med sitt arbete och det behövs bättre 
kontinuitet i hemtjänsten. För många äldre blir det ett onödigt orosmoment att så många olika individer 
kommer från hemtjänsten. Ett begränsat antal måste vara målet och därför vill vi inrätta ett tak. 
 
Frihet att välja utförare och boende 
Luleå är en kommun där det inte finns någon möjlighet att välja äldreboende eller vem som ska utföra 
sin hemtjänst. Liberalerna Luleå anser att bristande är ett av svaren på varför Luleå hamnar så lågt i 
SKL:s jämförelsetal. Ökad konkurrens hade inneburit att Luleå kommun varit mer lyhörda gentemot 
brukare och sina anställda.  
 
Alla människor är olika – också när vi blir äldre. Äldre måste få mer inflytande över sin vardag. Den 
äldre ska bestämma när, hur och av vem hjälp och stöd ges. Vi vill sätta den enskildes behov, önskemål 
och egna förmåga i centrum. 
 
Öka äldre personers frihet genom att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) i kommunens 
äldreomsorg så att den äldre kan välja utförare av hemtjänst, äldreservice och äldreboende. Lika villkor 
ska gälla för alla utförare, oavsett huvudman. Även insatser utöver de grundläggande behoven ska 
erbjudas. Valfrihet i äldreomsorgen kan ge möjligheter för den äldre att till exempel få omsorg på det 
egna språket.  
 
Friheten att välja boendeform måste öka. Att själv bestämma hur man ska bo är en central del i en 
människas självbestämmande och så även för de äldre. Det behövs därför en mångfald av boenden 
anpassade för äldre, både på den vanliga bostadsmarknaden och i äldreboende. Äldre, som så vill, ska 
ha möjlighet att bo kvar i sin egen bostad så länge som möjligt. Med stödinsatser i form av t ex 
hemtjänst, hemsjukvård och trygghetslarm kan många äldre tryggt bo hemma till livets slut. Rätten att 
bo kvar får dock inte förvandlas till ett tvång. För de äldre med ett större omsorgsbehov måste 
utbyggnaden av antalet platser i särskilda boende fortsätta. Där det är möjligt ska trygghetsboenden 
prövas vid nybyggnation och exploatering. Fler boendeformer möjliggör flyttkedjor. Katalogen över 
alla äldreboende som den enskilde kan välja mellan i Luleå ska delas ut till alla äldre, som också 
beskriver vad de olika boendena kan erbjuda, exempelvis om de tillåter husdjur eller ej osv.  
 
Förebygg det friska åldrandet 
Liberalerna vill underlätta frivilliga insatser, såväl från ideella organisationer som från enskild 
volontärverksamhet. Vi vill genomföra riktade insatser och förbättra livskvaliteten för kommunens 
äldre särskilt för de som inte kan ta sig till träffpunkter och andra mötesplatser. 
Våld och övergrepp mot äldre är ett utbrett problem. Kommunens riktlinjer för äldreomsorgen i Luleå 
bör kompletteras med en handlingsplan för att förebygga våld och övergrepp mot äldre och ge stöd till 
dem som utsatts. 
 
Bättre förutsättningar för personalen 
Vård och omsorg av äldre är ett av välfärdens viktigaste jobb. Respekten för arbetet i äldreomsorgen 
måste därför höjas. Detta leder i sin tur till karriärmöjligheter och mer motiverad personal. Ett gott 
ledarskap är grunden för en väl fungerande äldreomsorg. De ledare som arbetar i äldreomsorgens 
vardag, i hemtjänst och på äldreboende har en nyckelroll för kvaliteten i omsorgen. Kommunen bör ta 
fram en strategi för att klara kompetensförsörjningen inom omsorgen men även socialsekreterare.  
Larm och nya tekniska lösningar kan komma att underlätta för personal, anhöriga och äldre. Men nya 
lösningar får aldrig äventyra äldre människors trygghet eller integritet. Kommunen ska, med respekt för 
integriteten, ligga i framkant med att föra in teknik och digitala lösningar inom omsorgen. 
Socialförvaltningen är en stor och tung förvaltning med en rad viktiga uppdrag för att göra Luleå till en 
trygg kommun att bo och leva i oavsett ålder. Liberalerna ser ett stort behov utav att utreda 
förvaltningens organisation, och se över om alla uppgifter ska vara samlade i en förvaltning och 
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nämndsorganisation. Detta är ett arbete som måste påbörjas snarast. Även styr- och 
ledningsorganisationen måste ses över. 
 
Uppdrag till socialförvaltningen:  
 

• Att tillsammans med BUN, Fritids och Kultur och det Civila 
samhället arbeta fram ett förslag med ett utökat arbetet kring en 
områdesbaserad organisation med fältassistenter, familjecentraler, 
fritidsgårdar, mötesplatser och annat socialt förbyggande arbete.  

• Att se över intresset för intraprenader.  
• Att under 2018 inrätta en äldreombudsman.  
• Att det inrättas ett etikombud under 2018.  
• Att under 2018 införa LOV:en och öppna upp för alternativa 

driftsformer inom äldreomsorgen.  
• Att det görs en organisationsöversyn av socialförvaltningen.  
• Att inrätta en ”omsorgspeng” kopplat till ökad valfrihet som ger 

äldre och funktionshindrade rätt att välja vårdgivare.  
• Att höja ”flitpengen” till 24 kronor/timmen. 
• Att hos Regionen väcka frågan om att bygga upp en dygnet-runt 

-öppen ”lätt akut” i Luleå centrum – detta bör ligga i anslutning 
till något äldreboende.  

• Att återinrätta vårdbiträden inom omsorgen.  
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Stadsbyggnadsnämnden 
Liberalerna är övertygade om att det finns områden i kommunens verksamhet där det går att 
effektivisera kostnader, och samtidigt få en bättre kvalitét på tjänster och service för våra 
kommuninvånare. Exempelvis kan man bättre samnyttja personal, fordon, utrustning, lokaler och 
maskiner mellan de olika förvaltningarna. Vi anser att genom tänka nytt och öppna upp ögonen så kan 
vi frigöra resurser och satsa ännu mer på viktiga strategiska områden inom framtiden.  
 
Gatubelysning ska alltid lysa i mörker. En ändamålsenlig gatubelysning är en viktig trygghetsfråga. När 
det blir mörkt blir det mer osäkert att vistas ute, vi vill därför att fler områden prioriteras så att det inte 
behöver vara mörkt för medborgarna. Gångstråk och vägar måste aktivt ses över för att skapa mer 
trygghet.  
 
Liberalerna vill verka för ett mer utvecklat Gültzauudden. Med fördel t.ex. återskapa dansbanan och det 
kallbadhus som en gång fanns där. Ge medborgare, föreningar och entreprenörer möjligheten till 
rådslag för ett framtida Gülztauudden. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv udde som alla kan få nöje 
av. 
 
Kommunen har under en lång tid valt att prioritera bort VA-näten trots att det varit i allas vetskap att 
man måste byggas ut. Resultatet har blivit att nybyggnationerna med åren har minskat drastiskt då 
dagens VA nät inte klarar av högre belastning. Vi vill att kommunen snarast åtgärdar problemen, 
genom att bl.a. utreda och öppna upp för mindre lokala VA anläggningar.  
 
Ta fram ny mark och utveckla infrastruktur för nya företag. För att få fler företag till kommunen krävs 
mark att bygga på och god infrastruktur, som skapar förutsättningar för nya och växande företag och 
företagsområden.  
 
Frågan om energi och hur energi nyttjas har idag fått en viktigare betydelse i samhället. För att stimulera 
att kommunmedborgarna aktivt bidrar till att hushålla med energin bör Luleå kommun föregå med gott 
exempel. Liberalerna förslår därför att förvaltningen tillsammans med NENET ska göra en översyn av 
kommunens energiutnyttjande i syfte att både energieffektivisera och bidra med att kommunens 
kostnader ska sänkas.  
 
Uppdrag till Stadsbyggnadsförvaltningen:  
 

• Genomföra en översyn och effektiviseringar inom 
stadsbyggnadsnämnden.  

• Att under planperioden inleda arbetet för hur VA frågan i 
sörbyarna ska lösas.  

• Se över om det finns ett centrumnära område där turister med 
husbil kan parkera över natten.  

 

  



 
 

 

 FRIHET MÅSTE FÖRSVARAS 
Sidan 13 av 17 

Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ett rikt kulturliv och bra villkor för fritiden är viktigt för att vara en framgångsrik och attraktiv 
kommun.  
 
Kulturpolitiken i Luleå kommun ska syfta till att bevara och vidareutveckla de kulturella strömmarna 
som finns i vårt samhälle.  
 
I detta sammanhang är kultur av alla de slag, en mycket viktig grund att stå på. Särskilt viktigt är det att 
barn- och ungdomskulturen får möjlighet att utvecklas. Människors kreativitet och fantasi får inte 
tryckas ner utan ska tvärtom lyftas fram. 

I en tid när samhällsklimatet och de demokratiska idealen ifrågasätts ser vi bl.a. studieförbunden som 
en unik resurs i det folkbildningsarbete som a ̈r grunden för förståelsen av demokrati och mångfald.  

Vi tror inte att enbart politiker kan ordna ett bättre kultur- och fritid i kommunen, däremot kan 
politiker ge förutsättningarna. För att kommunen ska få ett bra och långsiktigt kultur och fritid krävs 
det ett underifrån perspektiv, där initiativkraften kommer från medborgare och inte från politiker.  
Det finns ett rikt fritidsliv i Luleå och vi är mycket stolta över att vi lyckades driva igenom isbanan runt 
stadshalvön, som idag är ett av Luleås mest nyttjade fritidsnöjen. Detta är ett exempel på hur 
fritidsverksamhet för en billig penning får både gammal och ung att motionera och mötas i vår härliga 
natur runt Luleå. Dessutom har det på bidragit med marknadsföringen av Luleå som en sjöstad året 
runt. Naturupplevelser, fritid och rekreation är ett måste för människan. Vi vill profilera stadens 
naturområden och parker. Luleå ska vara en grön, ren och vacker kommun.  
 
En trygg och god fritid i Luleå 
Luleå är en kommun som har ett brett och rikt föreningsliv där medlemmar erbjuds gemenskap och 
meningsfull fritid. I samverkan med det lokala föreningslivet och andra aktörer ska en mångfald av 
verksamheter för barn och unga erbjudas. Målet är att Luleborna ska röra på sig mer, engagera sig mer i 
föreningslivet och därmed stärka folkhälsan. Goda förutsättningar ska gälla för motion och friluftsliv 
för alla invånare, både inom- och utomhus och under alla årstider. 
 
Idrotten är Sveriges största folkrörelse och viktig både för lulebornas hälsa och för vårt civila samhälle. 
Därför vill vi prioritera breddidrotten och fritidssysselsättningar för barn och ungdomar. Det gäller 
särskilt de ungdomar som i dag inte är föreningsaktiva. Kommunens ska erbjuda ”Prova på-tillfällen” 
för nybörjare. Vuxna ska själva betala för sin idrott och fritid. Samtidigt måste utbudet och 
möjligheterna till att spontanidrott och motionera öka.  
 
Föreningar som diskriminerar ska inte erhålla föreningsbidrag eller möjlighet att hyra kommunens 
lokaler.  
 
Många föreningar, framför allt idrottsföreningar, men också andra samlar in pengar till föreningen 
genom att sälja varor till anhöriga och grannar. Enligt vårt förslag ” hjälpa-till-pengen” skulle nu dessa 
föreningar istället kunna ägna sig åt ett socialt engagemang och få in pengar till föreningen genom 
hjälpa-till-pengen. Därför vill vi införa en socialomsorgspeng på försök för föreningar. 
 
Kommunen ska hyra ut kommunens lokaler som står oanvända under eftermiddagar, kvällar, helger 
och under loven till föreningar och grupper till en rimlig hyra. Vid uthyrning av skollokaler i samband 
med större evenemang och turneringar ska skolan kompenseras fullt ut exempelvis vid städning. 



 
 

 

 FRIHET MÅSTE FÖRSVARAS 
Sidan 14 av 17 

Att tillsammans med socialförvaltningen, barn och utbildningsnämnden jobba för att fritidsgårdar 
erbjuder många ungdomar en mötesplats på sommarlov, kvällar och helger. Dessutom ska 
fritidsgårdarna samarbeta med föreningar och organisationer kring ungas fritid.  
 
Uppdrag till Kultur och Fritidsförvaltningen: 
 
• Att Kultur och fritidsförvaltningen slås ihop senast januari 2019. 

• Att alla ungdomar upp till 16 år badar gratis. 

• Inför en hjälpa-till-peng på försök för föreningar. 

• Utreda möjligheten till fler båtbryggor – utred särskilt om det kan 
byggas gemensamma bryggor i fler stug- och bostadsområden.  
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Driftbudget 2018-2020 (TKR) 
       2018 2019 2020 

KS/Kommunledningsförvaltning 134 759 135 366 135 124 

KS/Arbetsmarknadsförvaltning 98 760 97 939 97 695 

KS/Räddningstjänst 52 283 51 908 51 515 

KS/Kollektivtrafik 104 711 104 438 106 499 

KS/Kvalitet och samhällsutveckling (Ksam) 56 976 58 959 59 333 

Barn-o utbildningsnämnd   1 720 733 1 732 605 1 731 320 

Fritidsnämnd 198 796 306 651 310 467 

Kulturnämnd  108 254 
  

Miljö- och byggnämnd 22 623 22 397 22 169 

Socialnämnd 1 593 916 1 618 416 1 641 596 

Stadsbyggnadsnämnd 217 934 211 220 210 282 

Kommunrevisionen  2 568 2 600 2 633 

Valnämnd 1 746 198 196 

Överförmyndarnämnd 5 063 5 271 5 491 

Summa nämnderna 4 319 121 4 347 968 4 374 322 

     

     
Finansförvaltning 208 567 321 045 387 309 

 
varav: 

   

 
Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravg mm 1 019 750 1 070 204 1 109 144 

 
Löneökningar 159 429 264 167 374 985 

 
Realisationsvinster/-förluster m.m. 

   

 
Avskrivningar 350 471 375 476 413 907 

 
Övrigt 40 000 40 000 0 

 
Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt  8 000 8 000 8 000 

 
Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov 3 000 3 000 3 000 

 
Kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov 1 758 1 799 1 841 

 
Medel för strategiska utvecklingsinsatser 10 000 10 000 10 000 

 
Internt återförda kostnader -1 383 841 -1 451 601 -1 533 568 

Verksamhetens nettokostnader 4 527 688 4 669 013 4 761 631 
 
I sammanställningen redovisas de budgetramar inom vilka respektive nämnd/förvaltning ska bedriva sin verksamhet. I nämndernas budgetramar 
för åren 2018-2020 saknas anslag för löneökning under åren 2018-2020. Beloppet har reserverats på ett centralt anslag och kommer att 
utföredelas i takt med att löneavtalens effekter blir kända. Internräntan är beräknad på 2,2 procent.  
 
 
 



 
 

 

 FRIHET MÅSTE FÖRSVARAS 
Sidan 16 av 17 

 
  

RESULTATBUDGET 
(Tkr) 

      
 

2018 2019 2020 
  

 
      

Nettokostnad 
 

-4 177 217 -4 293 537 -4 347 724 
  

 
      

Avskrivningar 
 

-350 471 -375 476 -413 907 
  

 
      

Verksamhetens 
nettokostnader 

 
-4 527 688 -4 669 013 -4 761 631 

  
 

      
Skatteintäkter 

 
4 046 096 4 162 984 4 294 873 

Generella statsbidrag 
 

435 882 473 264 479 113 
  

 
      

Verksamhetens resultat 
 

-45 710 -32 765 12 355 
  

 
      

Finansiella intäkter 
 

111 563 111 563 49 063 
Finansiella kostnader  

 
-29 127 -45 719 -51 794 

  
 

      
Årets resultat, tkr 

 
36 726 33 080 9 624 
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Yrkande 
 

 

Liberalerna yrkar att kommunstyrelsen:  

1. Föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till Strategisk Plan och Budget 
för 2018-2020 och att ta prioritera de uppdrag, förändringar och 
viljeinriktningar som vi föreslaget i Liberalernas budgetförslag. .  

2. Att anta Kommunbidragen enligt förslaget i budgeten. 

3. Att nettoinvesteringarna inte får överstiga 965 050 Mkr (2018), 995 250 Mkr 
(2019) och 1 043 550 Mkr (2020).  

 

Luleå 2017-06-07 
 

 
 
 
Thomas Olofsson (L) 

 
 
 


