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LULEÅ

Vi behöver ett ledarskap 
som är öppet, transparent 

och där medborgarna 
är delaktiga.

CENTERPARTIET
RÖSTA PÅ

För att skolan fullt ut ska kunna ge 
alla elever möjlighet att lyckas be-
hövs det en blandning av kommunala 
skolor och friskolor i olika storlekar.

sid 4

Större tillgång till samlingslokaler, 
kulturarrangemang och möjlighet till 
idrott är några av nycklarna till en 
utveckling på landsbygden.

sid 7

För barnens bästa För företagens bästa För stadens bästa För landsbygdens bästa

Ska Luleå fortsätta växa behövs fler 
jobb, men också en attraktiv livsmiljö. 
Vi behöver ett levande centrum med 
handel, restauranger och kultur.

sid 6

Motorn till Luleås tillväxt kommer 
vara nya jobbmöjligheter kopplat till 
den gröna omställningen och de små 
företagen.

sid 5 

FÖR LULEÅS BÄSTA
Den 11 september är valet ditt. Vill du ha samma politik eller vill du byta ut den styrande majoriteten i 
Luleå kommun? Du kan läsa om vad vi i Centerpartiet vill göra för hela Luleås bästa på följande sidor.
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FÖR LULEÅS BÄSTA

HELA KOMMUNEN SKA VÄXA
Centerpartiet vill med ett nytt ledarskap 

bygga ett tryggt och starkt Luleå.
Vi vill bygga ett Luleå som kan driva utvecklingen framåt 
och möta framtiden med den nya gröna omställningen inom 
industrin i Norrbotten. Det är en satsning av stort nationellt 
intresse. Kommunen är en viktig arena i en expansiv region 
där innovation och kreativitet ger en rik flora av både små, 
medelstora och stora företag.

En hållbar utveckling för Luleå innebär att hela kommunens 
resurser, både i staden och på landsbygden, tas tillvara. Luleå 
har fantastiska möjligheter men för att utveckla hela kommu-
nen krävs att vi tar tillvara människors kreativitet, vilja och 
lokal envishet.

En öppen kommun, öppen attityd till andra och till varandra, 
utgör grunden för vår demokrati. För att öka delaktigheten 

och engagemanget i kommunens beslutsfattande vill vi skapa 
fler möjligheter till lokala dialoger med medborgarna. Det är 
viktigt att Luleborna känner sig som en del av samhället och 
dess utveckling samtidigt som de har möjlighet att vara med 
och påverka i sin egen vardag.

Det finns goda förutsättningar för kommunen att växa och ut-
vecklas. Utveckling sker dock inte av sig själv, utan det krävs 
ett målmedvetet arbete, ett tydligt ledarskap och en tydlig 
vision om hur vi vill utveckla Luleå in i framtiden. Det är ett 
arbete som ska göras i samverkan med medborgarna och alla 
samhällsaktörer.

Det är positivt att vi blir allt fler Lulebor. Det ger möjligheter 
men det innebär också en hel del utmaningar inom många 
områden.

     Centerpartiet är en öppen folkrörelse 
som finns i hela landet. 

ÄR DU CENTERPARTIST?

Rösta på Centerpartiet.

1. Vill du öka medborgarnas 
inflytande över politiken?

2. Vill du att barn ska ha nära 
till skola och förskola?

3. Vill du att politiken ska 
uppmuntra företagande?

4. Vill du att vi ökar vår själv-
försörjandegrad?

5. Vill du ha kultur- och 
fritidsaktiviteter för alla i 
Luleå Kommun?

6. Vill du att infrastruktur, 
kommunikation och 
service ska fungera i hela 
kommunen?

7. Vill du att vi ska servera 
mer närodlad mat i skolan?

8. Vill du att vi ska ha en 
sund balans mellan privat 
och kommunal verksam-
het?

Valet 2018 resulterade i vårt bästa val på 30 år och 
Centerpartiet växer därmed starkt.

Som parti är vi aktiva i hela landet och är med i 
styret av flest kommuner av alla politiska partier

Vi i Centerpartiet är redo att ta över styret i Luleå 
kommun 2022 och tillsammans skapa en demokra-
tisk, transparent och bättre framtid!

”Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen 
framtid. Därför vill vi att makt ska finnas så nära människor som möjligt.”

Centerpartiet vill se ett levande 
Luleå, både på landsbygden 

och i staden. Håller du med?

BLI MEDLEM!

På våra sociala medier får du 
följa med i vårt dagliga arbete 

för en bättre framtid.

FÖLJ OSS!

Centerpartiet

Centerpartiet i Luleå

@centerpartiet

@centerpartiet_lulea

Följ Centerpartiet i Luleå:

Följ Centerpartiet Riks:
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”Det ska vara möjligt att bygga, 
bo, arbeta och driva företag i 
hela kommunen.”

     Vi har mycket arbete framför oss om ni väljare ger oss mandat i 
valet att utveckla och göra hela Luleå ännu bättre.

Centerpartiet har tydliga idéer om framtiden 
och hur vi ska utveckla hela kommunen 
och säkra välfärden. Kommunen är Luleås 
största arbetsgivare och har en mycket viktig 
uppgift att fylla. Alla medarbetare måste 
ges möjlighet till ett ökat inflytande över sin 
egen arbetssituation och arbetsmiljö samt 
aktivt kunna delta i utvecklingsprocesser.

Det ska vara möjligt att bygga, bo, arbeta 
och driva företag i hela kommunen. Det är 
människornas intressen och engagemang 
som är avgörande för utveckling. Vi ska 
utveckla hela kommunen. Det är viktigt 
med en ansvarsfull ekonomisk politik där 
kommunen satsar inom kärnverksamheten 
och samtidigt stimulerar andra aktörer att 
investera i framåtsyftande projekt för att 
tillsammans med kommunen utveckla hela 
Luleå.

Vi vill att Luleå förnyas och förädlas än mer, 
det är viktigt att en växande kommun har 
en hög takt gällande nybyggnationer både i 
tätorten och på landsbygden.

En kommun som lyfter fram företagsamhe-
ten och tillvaratar människors kreativitet och 
vilja, skapar en bra plattform för utveck-
ling. Vi måste förenkla och möjliggöra för 
människor att förverkliga sina drömmar och 
förädla det som finns.

Det är avgörande för Luleås utveckling och 
att det skapas fler jobb, nya företag och att 
fler företag vill växa. Centerpartiet vill skapa 
en trygg kommun in i framtiden som är kon-
kurrenskraftigt mot omvärlden.

CAROLA LIDÉN, GRUPPLEDARE

CAROLA LIDÉN

saker vi vill förändra i 
Luleå kommuns skolor

5
1 STÄRKA FÖRSKOLAN

Förskolan är en fantastisk resurs som lägger 
grunden för livslångt lärande.

2 GE KOMPETENSUTVECKLING
Skolans personal ska ges kompetens-
utveckling genom hela yrkeslivet.

3 MINSKA ADMINISTRATIONEN OCH 
FÖRBÄTTRA ARBETSMILJÖN
Rektorer behöver mer stöd och mandat från 
huvudmännen, och mindre detaljstyrning.

4 SÄKERSTÄLLA SÄRSKILT STÖD FÖR 
ELEVER UTIFRÅN BEHOV
Det ska bli lättare att få särskilt stöd i min-
dre undervisningsgrupp.

5 SATSA PÅ ELEVHÄLSAN
Vi vill göra elevhälsa till ett obligatoriskt 
ämne i rektorsutbildningen, och att övrig 
skolpersonal också erbjuds utbildning.

VAR MED OCH PÅVERKA
RÖSTA PÅ CENTERPARTIET!

• Plan- och byggfrågor
• Miljö- och hälsoskydd
• Social omsorg (äldre- och handikapps-

omsorg samt individ- och familjeomsorg)
• För-, grund- och gymnasieskola samt 

kommunal vuxenutbildning

• Renhållning och avfallshantering
• Vatten och avlopp
• Räddningstjänst
• Krisberedskap och civilt försvar
• Biblioteksverksamhet
• Bostäder

VAD GÖR KOMMUNEN?
DET HÄR ÄR VAD VI 
RÖSTAR OM!

@carola.centerpartiet.lulea
samt @carola.liden.5Följ Carola på sociala medier!

Carola.Liden.5
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FÖR BARNENS BÄSTA

     Den 8 november 2020 hölls en 
folkomröstning kring skolorna i Luleå 
kommun. 

Hela 91 procent av de som röstade ville 
omedelbart avbryta sammanslagningar 
och nedläggningar av förskolor samt 
skolor. Centerpartiet stod bakom det första 
alternativet som med råge vann över det 
sittande styrets alternativ.

Vill du också avbryta nedläggningen av 
skolor? Rösta på Centerpartiet!

Men för andra är små sammanhang med färre elever en fördel. 
Idén om stora skolor som det bästa har dominerat skoldebatten 
och regelutvecklingen. Men det finns inget forskningsstöd för 
att det skulle vara bättre. Det som stänger små skolor är i stor 
omfattning statliga pekfingrar och kommunala besparingar.

Små skolor förknippas oftast med glesbygd. Men de finns 
över hela Sverige. I Luleå har vi många mindre skolor både i 
byar och i stadsdelar. Små skolor är inget konstigt. Det är en 
del av det normala. Det Centerpartiet vill se är därför inte att 
små skolor får undantag från dagens regler. Vi vill att normen 
förändras så regelverk inte bygger på att skolan är stor.

Svensk skola ska passa hela Sverige. Det borde vara en 
självklarhet. Därför fortsätter Centerpartiet driva på för ett 
skolsystem som accepterar och möjliggör mångfald. Både då 
det gäller elever och då det gäller skolformer. Det gör Sverige, 
hela Sverige, rikare och smartare.

     Våra skolor och förskolor ska vara till för 
och anpassa sig efter våra barn och unga.
Det ska inte vara tvärtom.

Över 90% tycker som Centerpartiet i skolfrågan

”Alla förskolor och skolor i kommunen ska 
hålla hög kvalitet och vara jämlika. Vi tror på 
det fria skolvalet.”

ARNE NYKÄNEN

Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att 
lyckas. Alla elever har rätt till en bra utbildning, oavsett var 
man bor och oavsett bakgrund eller kön. Utbildningen ska 
hålla hög kvalitet, från förskolan, ända upp till universitets- 
och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt 
demokratiska samhälle.

Luleås skolor är bra! De flesta barn och unga får idag en bra 
skolgång, men inte alla. För att varje elev ska kunna nå sin 
fulla potential behöver vi förstärka det som vi av forskning 
och beprövad erfarenhet vet fungerar. Vi måste därför sätta in 
tidiga insatser utifrån elevers behov och förutsättningar. Det 
handlar om att ge större flexibilitet och fler verktyg för lärare 
att agera och mindre detaljstyrning. Att säkra att fler elever 
klarar skolan är vår största prioritet.

För att skolan fullt ut ska kunna ge alla elever möjlighet att 
lyckas behövs det en blandning av kommunala skolor och 
friskolor i olika storlekar som gör att elever och föräldrar kan 
välja den skola som passar just dem. Det är viktigt att kommu-
nala och fristående skolor behandlas lika. Den ökade konkur-
rensen leder till att kvaliteten i skolan höjs.

Det gynnar alla, både elever, föräldrar och lärare. Möjligheten 
att välja ska finnas med genom hela skoltiden, från förskola 
till högre utbildning. Vi ska ställa synnerligen höga och tyd-
liga krav på alla skolhuvudmän. Våra gemensamma skatte-
pengar ska gå till seriösa och långsiktiga aktörer som bedriver 
utbildning utifrån skolans kunskaps- och demokratiuppdrag. 
Vi kommer aldrig tolerera någon form av undermålighet i 
välfärden.

Inte bara Luleås, utan hela Sveriges små skolor är hotade. 
Allt fler läggs ner när kommuner vill spara pengar eller när 
kraven för att driva skola blir för stora. Vi har sett det i Luleå 
och vi har sett det i andra kommuner. Vi behöver tänka om. Vi 
måste acceptera att Luleå och Sverige ser ut som de gör, med 
städer och landsbygd. Så vill vi ha det. Vi ska ha hög kvalitet, 
men också skolor som kan se den enskilda elevens behov och 
förutsättningar. Barn ska inte behöva pendla i timmar för att 
gå i skolan.

Medan Skolsverige går mot allt större enheter får vi konstatera 
att det inte finns någon grund för att hävda att stora skolor per 
definition är bättre när det kommer till utbildningskvalitet. För 
några elever kan det säkert vara det.

• Skolor och förskolor ska 
finnas där barnen bor.

• Alla barn ska få under-
visning utifrån sina egna 
förutsättningar så att alla 
lyckas i skolan.

• Vi ska servera närodlad 
mat i skolan och så många 
barn som möjligt ska 
kunna gå eller cykla till 
skolan.

• Kulturskolan ska utveck-
las och barn ska ha nära 
till idrott.

• Våra skolor ska vara kli-
matsmart byggda.

I Centerpartiet har 
vi en skolpolitik där 
vi gemensamt från 
riksdag till kommunal 
nivå samarbetar för 
barnens bästa. 

Riksdagsledamöterna 
Linda Modig och Fredrik 
Christensson var på besök 
och träffade representanter 
för Luleås skolor och för-
skolor under försommaren. 

För att läsa mer om 
Centerpartiet och vad som 
händer i Luleå, skanna 
koden!

1,47%

Källa: Luleå kommun; lulea.se/kommun--politik/folkomrostning.html

Arne Nykänen - Centerpartiet Luleå
Följ Arne på 
sociala medier! @nykanen.centerpartiet

insatser som vi ska 
jobba för i skolorna

5
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FÖR FÖRETAGENS BÄSTA

Luleå kommun står mitt i en spän-
nande transformation till en följd av 
gröna industrietableringar och en 
väntad ökad inflyttning. Det är dock 
viktigt att vi satsar rätt för att till fullo 
ta vara på möjligheterna det ger för 
företagens och för stadens bästa.
Nya jobbmöjligheter kopplat till den gröna omställ-
ningen och de små företagen kommer vara motorn 
till Luleås tillväxt de närmaste åren. Men platsens 
attraktivitet och utbud kommer vara det som får 
människor att välja att stanna kvar här och bidra 
både till Luleås utveckling och ökade skatteintäkter. 
Det finns några avgörande faktorer som påverkar den 
attraktiviteten som vi behöver satsa aktivt på. 

Oavsett om man som inflyttad väljer att bosätta 
sig i byarna, eller mer stadsnära, så kommer Luleå 
centrum fungera som plattform för affärer, kultur och 
samvaro. Och då måste vi kunna erbjuda en levande 
stadskärna med ett attraktivt utbud av handel, kultur, 
restauranger och upplevelser. Det är företagen som 
är kärnan i att bygga detta utbud, och vårt jobb som 
politiska företrädare är att skapa förutsättningar för 

dem att blomstra och utvecklas. Vi behöver också 
bidra till att tänka nytt och skapa fler platser i det of-
fentliga rummet som tar vara på Luleås fördelar och 
bjuder in till spontana möten. Vi behöver inga fler 
tomma torg som aktiveras enstaka gånger per år, utan 
platser där människor vill vistas året om. En effektiv 
och hållbar förtätning av centrumkärnan med nya 
bostäder bidrar också till ökad genomströmning och 
ger oss den levande stadskärna vi eftersträvar. 

Men hållbarhet och långsiktighet måste finnas med 
som tydliga rättesnören. Det ska kännas och synlig-
göras för Luleåborna, såväl nya som inflyttade, att 
vi bygger ett grönare och smartare samhälle. Vi ska 
göra det enkelt att vara stolt över, att prata gott om, 
och att välja att bo kvar i Luleå. Då behöver vi också 
visa att vi lyssnar på företagen och medborgarna 
för stadens bästa. Vi behöver samla oss brett för att 
välkomna kompetens från olika delar av världen 
och skapa en tillgänglighet till kommunens service 
– både för den som vill sätta sina barn i förskola och 
för den som vill starta företag. För även om indu-
strietableringarna som lockar kompetens har en hög 
grad av internationalisering, så kommer hela familjer 
hit med medföljande läkare, lärare och framtida 

fotbollsledare som också behöver få förutsättningar 
för att etablera sig i Luleå. Vi behöver alla bidra för 
att välkomna dem hit.

När vi bygger framtidens Luleå gör vi det för företa-
gens bästa, för stadens bästa och för ditt bästa.

En attraktiv stad, för företagens och invånarnas bästa.

Så tycker företagen om företagsklimatet i kommunen
Företagsklimatet i Luleå kommun har sjunkit kraftigt 

de senaste åren. Företagen har gett sitt sammanfattande 
omdöme och kurvan ser minst sagt dyster ut. Det är inte 
värdigt en residensstad att ligga på plats 260 av 290 kom-
muner i företagsklimat. Som residensstad i Norrbotten 
ska Luleå agera motor för framtidstro och tillväxt.
Vi i Centerpartiet vill vända trenden och ge våra företag och företagare bättre 
förutsättningar. Bättre förutsättningar att våga satsa, anställa fler och möjlighe-
ter att bidra till välfärden genom ökade skatteintäkter. 

Här är de tre områden som företagarna allra mest vill att kommunen ska 
prioritera och förbättra för att kunna skapa ett bättre företagsklimat:

• Snabbare handläggning
• Bättre dialog mellan kommunen och företagen
• Bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare

FREDRIK SIDEVÄRN

Källa: Svenskt Näringsliv; foretagsklimat.se/lulea

Riksgenomsnittet i Sverige Luleå kommun

Företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Luleå kommun.

3,8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,6
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2,8
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FÖR STADENS BÄSTA

Luleå har under många år växt och 
fler människor har valt Luleå som ort. 
Detta vill vi i Centerpartiet se mer av.
Ska Luleå fortsätta växa behövs fler jobb, men 
också en attraktiv livsmiljö. Ett levande cen-
trum med handel, kaféer, restauranger, kul-
tur och nöjesutbud är en viktig del av detta. 
Därför behöver centrumhandelns företagande 
uppmuntras och underlättas. Staden behöver 
landsbygden och landsbygden behöver staden. 

Landsbygd och stad går hand i hand

Låt oss skapa en grön och tillgänglig stad!

Tillsammans bygger vi en bättre framtid.

Centerpartiet vill se en grönare 
stad med fler grönytor, ökad biologisk 
mångfald, hållbart resande och mer 
grön el. Centerpartiet vill nationellt 
ge kommunerna mer utrymme för 
lokala beslut över klimatsatsningar. I 
Luleå vill vi till exempel själva kunna 
bestämma om att ge klimatsmarta 
bilar lägre parkeringsavgifter.
Vi vill att offentliga byggnader bättre ska utnyttja sina 
tak till solceller, planteringar eller gröna terrasser. Vi 
vill ge biologisk mångfald ett större fokus. Vi vill 
också att fler hus byggs i trä. 

Vi vill helt enkelt investera i en grön och tillgäng-
lig stad. Gator och torg ska förädlas i dialog med 

fastighetsägarna. Vi vill se 3-30-300-regeln som 
norm för att alla boende i Luleå ska ha nära till träd 
och grönområden. Det innebär att alla ska kunna se 
minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbets-
plats, stadskvarter ska täckas av minst 30 procent 
träd, och invånarna i staden ska ha som längst 300 
meter till ett grönområde. 

För dem som bor i centrum ska boendemiljön vara 
levande, trygg, trivsam och uppmuntra till en häl-
sosam livsstil. Skolor och förskolor ska finnas nära, 
skolvägarna ska vara trygga och kommunikationerna 
goda. Centralt boende ger ofta goda möjligheter att 
klara vardagstransporterna till fots, på cykel eller 
med kollektivtrafik. För att fler ska gå och cykla be-
höver vi förbättra infrastrukturen och öka säkerheten 
på gång- och cykelbanor och i korsningar. För dem 
som behöver använda bil i centrum ska trafikflödena 
och parkeringsmöjligheterna förbättras. Laddinfra-
strukturen för elbilar ska byggas ut och kommunens 
parkeringshus ska vara dygnet runt-öppna. 

Luleå ligger vackert i Luleälvens mynning. Det läget 
ska vi ta tillvara. Vi vill hylla vattnet!
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FÖR LANDSBYGDENS BÄSTA

I Luleå ska det vara möjligt att bygga, bo, 
arbeta och driva företag i hela kommunen. 
Centerpartiet vill möjliggöra för fler medborg-
are att bo på landsbygden. Hela Luleå ska ges 
möjlighet att utvecklas och blomstra. Vi vill 
tillvarata all den kreativitet och entreprenör-
skap hos alla företagare för att skapa fler jobb. 
Genom att arbeta för ett ökat jobbskapande på 
landsbygden skapas en positiv spiral där fler 
människor arbetar och vill bo på landsbygden.

Att bygga boende för äldre på landsbygden 
skapar positiva flyttkedjor som frigör boende i 
villor. Fler attraktiva boendemiljöer, exempel-
vis i strandnära lägen, kan också få landsbyg-
den att utvecklas. Allt detta gör i sin tur det 
enklare att hålla en hög kvalitet på landsbyg-
dens skolor, vård och äldreomsorg.

Med bättre infrastruktur svetsar vi ihop hela 
kommunen. En bra internettäckning är ett 

kvalitetskrav för att människor ska kunna bo 
och verka på landsbygden. Därför måste vi 
bygga ut bredbandet eller, där det behövs, 
bygga samhällsmaster. Ett bra samarbete med 
andra samhällsaktörer är viktigt så att kol-
lektivtrafik, säkra skolvägar, vägar och övrig 
samhällsservice i kommunen förbättras. 

Större tillgång till samlingslokaler, kultur- 
arrangemang och möjlighet till idrott i hela 
kommunen är några av nycklarna till en ut-
veckling på landsbygden.

Centerpartiet vill stärka den lokala demo-
kratin och decentralisera mer. Den viktigaste 
tillgången i arbetet för en levande landsbygd 
är de människor som bor där. Därför vill vi 
att besluten ska fattas nära dem som berörs. 
Så stärker vi den lokala demokratin och fattar 
klokare beslut för landsbygden.

”Med bättre infrastruktur svetsar 
vi ihop hela kommunen.”
     En hållbar utveckling för Luleå innebär att hela kommunens resurser, 
både i staden och på landsbygden, tas tillvara. 

ANNE-LIE OTTOSSON

Ny strategi för ökat företagande
 För ett ökat företagande 

vill vi starta en landsbygds- 
fond som underlättar 
etableringar. Vi vill också 
dela upp kommunala upp-
handlingar för att mer 
närproducerat ska handlas.
Centerpartiet kommer att ta fram en 
livsmedelsstrategi för Luleå som ut-
vecklar och uppmuntrar närproducerad 

mat, utvecklar jordbruket och ökar 
självförsörjningsgraden. Vi vill att de 
krav som Luleå kommun ställer vid 
upphandling av mat ska motsvara kra-
ven för svensk livsmedelsproduktion.

Det handlar egentligen om ganska 
självklara saker: Mjölk ska komma 
från kor som har fått vara ute och betat 
på sommaren, kött från grisar som inte 
har fått svansen avklippt och ägg från 
hönor som har tillgång till sandbad och 
sittpinne.

Genom att ta makten över maten i 
offentlig sektor går det att skapa bättre 
förutsättningar för närproducerad mat 
och för bättre matkvalitet i skola och 
omsorg. Det skulle vara en dubbel 
vinst. Dels för miljön när grönsaker 
inte behöver transporteras jorden runt 
och åka genom landet på lastbilar. 
Dels för den svenska landsbygden, där 
vi kan bevara både öppna landskap 
och jobb.

I kommunen bor 4 500 människor 
som är 80 år och äldre. Om 10 år 
kommer antalet 80-plussare att vara 
6 750. Våra äldre kan vara pigga och 
friska men det innebär inte att alla vill 
bo kvar i sina befintliga bostäder. 
Att bo ”hemma” är inte det bästa för alla utan många 
skulle hellre, om dom kunde välja, bo på en plats där 
man kan umgås med andra och där det finns personal 
dygnet runt. En plats där det är liv och rörelse.

Valfrihet, trygghet och värdighet
Centerpartiet vill se en trygg och säker vård med om-
sorg dygnet runt, där individens behov och livskvali-
tet står i centrum. En sådan vård ska också erbjudas 
äldre som har svårt att lämna hemmet för att besöka 
sin hälsocentral. Hemsjukvården ska genomsyras av 

ett hälsofrämjande synsätt och insatsen ska kän-
netecknas av samverkan, respekt och kompetens. 
Medborgare i behov av kommunens omsorg ska på 
ett enkelt och tryggt sätt få sina behov tillgodosedda 
inom rimlig tid och samarbetet mellan kommunen 
och sjukvården ska förbättras med ett tydliggörande 
av ansvar och roller. Ingen ska behöva hamna ”mel-
lan stolarna” och vänta längre än nödvändigt på att få 
sina behov tillgodosedda.

Större vardagsmakt genom ökad valfrihet och 
tydligare rättigheter
Centerpartiets utgångspunkt är att öka makten över 
det egna livet för alla äldre. Det är en självklarhet 
att den enskilde själv ska bestämma var den vill bo 
och vilka insatser den behöver. Det ska även finnas 
möjlighet att själv välja utförare inom hemtjänsten 
och inom vård- och omsorgsboenden.

Inom de särskilda boendena måste vardagsmakten bli 
större genom ökad valfrihet och tydligare rättigheter 
för den som är i behov av omsorg. Fler vårdgivare 
ökar möjligheten till närhet och en decentraliserad 
vårdstruktur. Fler vårdgivare förbättrar dessutom 
effektiviteten samt utvecklar metoder inom vård och 
omsorg.

Seniorboenden, särskilt boende samt vård- och 
omsorgsboenden ska finnas i hela kommunen för att 
möjliggöra för äldre att bo kvar i det område där de 
tidigare bott om de så önskar. Hemtjänsten ska hålla 
en hög kvalitet oavsett utförare så att de som behöver 
hemtjänst verkligen får den hjälp de behöver.

Låt våra äldre själva bestämma var de vill bo
- 100 nya platser för äldre i byarna
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HELA DENNA SIDA ÄR EN BILAGA FRÅN CENTERPARTIET LULEÅ

VÅRA KANDIDATER

1. Carola Lidén
Område: Antnäs

2. Arne Nykänen
Område: Sunderbyn

3. Anne-Lie Ottosson
Område: Ersnäs

4. Eric Lundvall
Område: Björkskatan

5. Helena Lindvall
Område: Ersnäs

6. Fredrik Sidevärn
Område: Bergnäset

7. Johanna Nordblad Sirkka
Område: Porsön

8. Ronald Andersson
Område: Råneå

9. Jasmine Johansson
Område: Niemisel

10. Göran Nygren
Område: Örnäset

11. Katarina Funck
12. Nils-Olov Lindfors
13. Ingrid Wikström
14. Tobias Rantapää
15.  Kristina Holmberg
16. 
17.  Mona Nykänen
18.  Mikko Timonen
19.  Mari-Anne Björn
20.  
21.  Ove Bucht
22.  Mikael Boman
23.  Lars Pohjanen
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FÖR HELA LULEÅS BÄSTA
RÖSTA PÅ CENTERPARTIET

Kaj Berglund

Urban Wikström


