Liberalerna tar strid mot alla de som
vill begränsa andra människors frihet,
oavsett om de är rasister, homofober,
eller religiösa fundamentalister.
Luleå ska vara en kommun som
bubblar av framtidstro och drömmar.

Thomas Olofsson
Kandidat #1

Ylva Mjärdell
Kandidat #2

Thomas Söderström
Kandidat #3

INNEHÅLL:

Sten Tore Skare
Kandidat #4

Ingela Svalberg
Kandidat #5

Martin Aasa
Kandidat #6

Skolan först.
En fungerande omsorg.
Sveriges bästa företagsklimat.

ETT AXPLOCK AV PUNKTER VI HAR I VÅRT HANDLINGSPROGRAM

närakut
Bygg en

Luleå lyckas om
skolan, omsorgen
och företagsklimatet
är i toppklass!

Inga skattehöjningar under mandatperioden

Inför trygghetsvakter
Gemens

am taxa

Thomas Olofsson
Kandidat #1

Luleå har utvecklats de senaste åren. Vi har nya bostäder, fantastisk isbana,
Kulturens hus, Facebook och alla trevliga restauranger. Så här marknadsförs
Luleå av kommunledningen och den historien berättar nog dom flesta av oss
när vi vill skryta om vår kommun.

Luleå ska ha en dansbana
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DÄRFÖR LIBERALERNA I LULEÅ
Utbildning ger en människa makt att hitta sin egen väg vidare i livet, oavsett hur
starten såg ut. Därför sätter vi Liberaler skolan först i Luleå.
Du ska få leva ditt liv, som du vill, bestämma över dig själv, ha egna drömmar och
kunna jobba för att det ska bli verklighet. Det är vad liberalism handlar om.

Men Luleå växer betydligt
mindre och våra skatter har
höjts mer än våra jämförbara
kommuner.
De senaste fyra åren är
inget undantag där
kommunen har växt hälften
så mycket som jämförbara
kommuner.
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De senaste fyra åren har Luleå växt med ca 0.68 % och jämförbara kommuner med 1,31 %

Luleå hamnar efter, detta leder
till minskade skatteintäkter som
påverkar utvecklingen av skola
och omsorg.

"Luleå växer för lite,
jämförbara kommuner
växer dubbelt så fort"

Vi Liberaler har en annan politik. Vi vill att Luleå ska ha Sveriges bästa
företagsklimat.
Får vi bestämma ska det byggas 700 nya bostäder varje år
(hyresrätter, bostadsrätter och småhus), bostadsförsörjningen måste öka
konstant. Idag är bostadsbyggandet oregelbundet vilket skapar ökade
väntetider och köer.
lulea@liberalerna.se / 0920-120 79

Skolan först i Luleå. Med förstärkt elevhälsa, lärarassistenter och
stöd till den som behöver det mest. Satsa på arbetsmiljö för lärare
och elever. En bra skola ger elever möjligheter att förverkliga sina
drömmar, det börjar i klassrummet.
En fungerande omsorg. Omsorgen ska fungera för alla i Luleå. Vi
vill att den som får omsorg inom t.ex. äldreomsorgen,
hemtjänsten eller LSS ska kunna välja olika typer av omsorg privata
eller kommunala – det är du som ska bestämma inte politikerna.
Sveriges bästa företagsklimat. Genom framgångsrika och växande företag skapas fler arbetstillfällen och det bidrar till att finansiera
vår välfärd. Det möjliggör för Luleå att växa som kommun.

Valfilm och handlingsprogram finns på
liberalernalulea.se/var-politik/

lulea@liberalerna.se / 0920-120 79

