
Budget och plan 2012-2014  
från Rättvisepartiet Socialisterna 

Dags att återupprusta vård och skola 

1.  Omvärldsanalys 

Världen 

Världsrelationer 

2011 är året då folket fick nog. Från Nordafrika och Mellanöstern till Europa har miljoner 

människor gått ut på gatorna mot fattigdom, arbetslöshet och förtryck. Auktoritära regimer som, 

oftast med EU och USAs stöd, drivit igenom brutala nyliberala nedskärningar och privatiseringar 

har störtats. Maktbalansen har ritats om och helt plötsligt står de stora imperialistiska makterna vid 

sidan om medan de protesterande sätter dagordningen. I södra Europa har EU, IMF och ECBs krav 

på brutala nedskärningar gjort länder näst intill oregerbara. Folket har inte längre något förtroende 

för de politiker som gynnat de rika och sig själva under många år och nu när krisen kommit låter de 

fattiga betala. 

Världsekonomin 

Trots en återhämtning i världsekonomin är framtiden osäker och tillväxten bräcklig. Flera faktorer 

kan göra att återhämtning vänds till ny kris. Som exempel kan nämnas en ny bankkris i Europa till 

följd av att Grekland eller något annat land blir bankrutt, att den kinesiska tillväxten som bygger på 

en rad bubblor bryts, en ny nedgång i USA eller en ny oljekris. 

Sverige  

Ekonomi 

Till skillnad från kommunledning ser RS den nuvarande feberaktiga tillväxten som baserad på 

tillfälliga faktorer, framförallt en konsumtion baserad på den svenska bobubblan. Enligt vissa 

rapporter är nu de svenska hushållens skulder rekordhöga 170 procent av den disponibla inkomsten; 

långt högre än de amerikanska hushållens skulder innan deras bubbla brast. En svensk bankkris 

ligger inte alls långt borta med tanke på de stora skulderna, stigande räntor och annalkande 

finansoro inom EU-området. Med tanke på att den svenska banksektorn är bland de största i Europa 

i förhållande till BNP kan effekterna bli dramatiska. 

Men för tillfället gör banker och storföretag rekordvinster. Det visar framförallt på två saker: 

 Hur den offentliga ekonomin fått stå tillbaka för att höja vinsterna 

 Hur allt färre gör allt mer. 60 000 färre jobbar i industrin än före krisen men producerar lika 

mycket. Inte undra på att vinster och utdelning stiger medan direktörerna slickar sig om 

munnen. Till exempel var fyra storbankers vinster första kvartalet 22 miljarder, lika mycket 

som hela årsbudgeten för Sverige näst största stad Göteborg. 

Sverige är ett land som allt mer slits isär av skillnader baserat på klass, kön, region etc. Sverige har 

gått från världens kanske mest utvecklade välfärd till att exempelvis ha minst vårdplatser per 

invånare inom OECD och 35 000 färre anställda i vård, skola och omsorg än 1990 (trots en halv 

miljon fler invånare). 

Sverige har sämst sjukförsäkring i OECD tillsammans med Mexiko och klasskillnaderna har ökat 

mest i Europa de senaste 15 åren. Barnfattigdomen uppskattas kosta 15 miljarder att avskaffa – lika 

mycket som det senaste jobbskatteavdraget kostat staten. 

Allt privatiseras. Av de 62 miljarder privat vård, skola och omsorg som det offentliga köper går 

hälften till 16 riskkapitalbolag. De privata vårdbolagens vinster 2010 var 4 miljarder, vilket 

motsvarar 10 000 sjuksköterskors löner. Kollektivtrafiken slås sönder med den nya 

marknadsfundamentalistiska lagen som tvångsprivatiserar all kollektivtrafik. 

Politik  

Det politiska etablissemanget fortsätter till höger. Valet av Juholt som ny s-ledare innebar ingen 

vänstersväng. Mp:s nya språkrör gör inviter till alliansen medan V helt saknar egna alternativ. 

 



Risken för att högerpolitikens spekulationsekonomi och bankbubbla ska leda till en ny nedgång och 

de senaste årens utveckling i övriga Europa visar att den socialistiska arbetarrörelsens gamla 

sanningar är mer korrekt än någonsin: 

– Kapitalismen är ett system med återkommande kriser som varje gång ska betalas av de som har 

det sämst. 

– Det krävs kamp för att inte alla bördor ska läggas på löntagare och låginkomsttagare. 

Behov av proteströrelse 

Mer än någonsin behövs en proteströrelse underifrån som säger: ”Vi vill ha vår del av samhällets 

resurser och tänker inte betala de kriser som kapitalismen skapar”. Rättvisepartiet Socialisternas 

budgetförslag för Luleå kommun visar på att nedskärningarna inte är ett ”måste” utan ett resultat av 

alla partiers totala anpassning till nyliberalism och högerpolitik. 

 

Rättvisepartiet Socialisterna kräver ett ordentlig tillskott till kommunerna och landstingen. 

Egentligen rör det sig om att kräva en tillbakabetalning efter två decenniers minskade statsanslag, 

något som pågått oavsett om högern eller s,v och mp haft majoritet i riksdagen. Att kommunernas 

möjligheter att utvecklas helt är begränsade till de av regeringen tilldelade ramarna är ett resultat av 

en medveten politik för att lättare omfördela pengar från offentlig sektor till storföretag. 

Avskaffandet av kommunal beskattningsrätt av företag, bolagiseringar och utförsäljningar samt 

omstruktureringen av de indexreglerade statsbidragen har försämrat kommunernas ekonomi sedan 

1980-talet och begränsat manöverutrymmet. Idag är kommuner och landsting vingklippta. Samtidigt 

med urholkningen av kommunernas ekonomier har staten lagt nya uppgifter på kommunerna som 

inte kompenserats för.  

 

Det är dags att bygga en massiv proteströrelse mot all högerpolitik, oavsett om den förs i riksdagen 

eller i kommunen, av moderater eller socialdemokrater och miljöpartister. Behovet är skriande av 

ett nytt kämpande och socialistiskt arbetarparti. Rättvisepartiet Socialisterna är den aktiva 

oppositionen i kommunfullmäktige, men främst är vi opposition på gator, skolor och arbetsplatser 

med kampanjer; t ex mot skolnedskärningar, för att försvara jobben eller mot delade turer i 

äldreomsorgen. 

Kraven i vår budget är densamma som vi kämpar för i val och kampanjer med namninsamlingar och 

protester. Kamp underifrån är avgörande för att genomföra våra krav. 
 

 

För Rättvisepartiet Socialisterna 

 

Jonas Brännberg Carolina Löf  Göran Thyni  

 

David Hedberg Johanna Evans 



2. Rättvisepartiet Socialisternas viktigaste satsningar i korthet: 
(utöver beredningens förslag, i miljoner kronor) 

 

 

Innehållsförteckning 
1. Förord / Omvärldsanalys 

2. RS satsningar i korthet 

3. Vision 

4. Barn och Utbildningsnämnden: Barnen ska inte betala krisen 

5. Socialnämnden: Höj personaltätheten: För brukarnas behov och personalens arbetsvillkor 

6. Kommunstyrelsen: Höjda löner, satsa på kollektivtrafiken 

7. Tekniska förvaltningen: Mer arbete i egen regi 

8. Fritidsnämnden: omförhandla COOP Arena-avtalet, Pontus Arena 

9. Så finansierar vi våra satsningar 

10. RS budget i siffror och yrkanden 

Viktigaste satsningar
2012 2013 2014

Barn och Utbildningsnämnden:

Återställda besparingar 2011 7,0 7,0 7,0

Förskolor volymtillväxt, IT i lärmiljöer&allmän förskola 1,0 19,0 14,0

Höjd personaltäthet / elevvård 20,0 20,0 20,0

Socialnämnden

Återställda besparingar 2011 6,0 6,0 6,0

Kvinnojouren / Kvinnohus 0,5 0,5 0,5

Ökade behov hemtjänst, äldreboende, grp-bostäder 16,1 84,3

Höjd personaltäthet / avskaffa delade turer 15,0 15,0 15,0

Kommunstyrelsen

Personalkontoret: Höjda lägstalöner 15,0 15,0 15,0

Arbetsmarknadsförvaltningen: Höjda ferielöner 4,0 4,0 4,0

Stadsbyggnadskontoret: Satsning på kollektivtrafik 5,0 5,0 5,0



3. Vision 
Rättvisepartiet Socialisterna står för en socialistisk samhällsomvandling globalt, ett solidariskt 

samhälle där det arbetande och brukande folkflertalet har demokratisk kontroll över ekonomin. 

Makten utgår från folket och planeringen sker genom demokratiska organ på alla nivåer; globalt, 

nationellt, lokalt och branschvist.  

En planerad ekonomi frigör resurser för att utveckla produktion, forskning och metoder för att rädda 

miljön, avskaffa svält samt säkerställande allas tillgång till utbildning, bostad, vård och arbete. 

 

Rättvisepartiet Socialisterna står för ett Luleå där kommuninvånarna – personal, anhöriga och 

brukare – genom demokratiska organ, områdes- och branschvis utvecklar välfärden jämte 

tjänstemän och politiker. Politiska förtroendevalda ska tjäna enligt snittet för kommunens anställda, 

ingå i en naturlig rotation på poster och vara avsättbara. 

I vårt Luleå är personaltätheten hög och de anställda utformar verksamheten i samspel med 

brukarna. 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön ger alla arbete, minskar ohälsan och ger alla tid 

att delta i styret av verksamheten. 

Alla kommundelar är levande med rikt föreningsliv, nära till service och offentligt finansierad 

kollektivtrafik. 

 

I vårt Luleå är barngrupperna i barnomsorgen max tio barn per småbarnsgrupp och femton per 

storbarnsgrupp med tre personal. Barnomsorgens tendens att reduceras till barnpassning pga av alla 

nedskärningar bryts och den pedagogiska uppgiften i verksamheten stärks.  

I grundskolan är klasstorlekarna begränsade till max 20 elever. Korvstoppningspedagogik med 

ytinlärning genom prov byts mot djupinlärning; mer tid för individuell hjälp, mer läxhjälp, tydligare 

samspel mellan teori och praktik, tid för att omsätta kunskaper i praktiken och större elevinflytande. 

Äldreomsorgen är helt offentligt finansierad för att säkerställa allas rätt till omsorg. Maten lagas på 

plats och är anpassad efter de äldres behov, vanor, religion osv.  

 

Värdefulla skogsmiljöer bevaras och skärgården skyddas. Miljonprogrammen helrenoveras till 

miljövänligare lågenergihus. Stor satsning på biogas, vindkraft, solenergi samt berg- och 

markvärme. 

Rasism, homofobi, diskriminering och våld mot kvinnor bekämpas underifrån och i hela samhället. 

Redan i dagens samhälle finns resurserna för att genomföra visionen, hindret är kapitalismens 

orättvisa fördelning och slöseri med resurser i form av till exempel krig och arbetslöshet, och 

produktion för vinst istället för behov. En socialistisk politik kan genomföras men då krävs bygget 

av ett nytt arbetarparti, kämpande fackföreningar och en landsomfattande rörelse mot 

högerpolitiken. 



4. Barn och utbildningsnämnden: Barnen ska inte betala krisen 
På fem år har skolan i Luleå genomfört ”effektiviseringar” (läs nedskärningar) på 106 miljoner.  

Besparingarna har länge motiverats med att det blir färre barn, ändå är många nedskärningar inte 

kopplat till antalet barn, tex vikariepoolen. RS har hela tiden hävdat att elevminskningen kan göras 

till något positivt eftersom att kommunen då med samma personal kan minska storleken på klasser 

och grupper och höja personaltätheten. Istället har den s-ledda kommunledningen valt en 

uppsägningscirkus där 341 fast anställda fått gå (2007-2009), personal flyttas hit och dit och där 

oron blivit stor i skolan. Även hösten 2011 väntar personalneddragningar när elevpengen minskas 

med 1280 kr/elev i grundskolan. Självklart får det effekter både på elevernas resultat och på deras 

och personalens välmående.  

 

Efter alla år av nedskärningar anser vi att resurser måste tillföras, både för ökade behov, 

framförallt i förskolan men också för att kompensera för tidigare års nedskärningar. Vi 

återför pengarna från 2011 års besparingskrav på skolan och satsar 20 mkr på höjd 

personaltäthet och behov i elevvården. Dessutom får BUN full täckning för de ökade behoven 

i förskolan.  

5. Socialnämnden: Upprustning för brukarnas behov och 
personalens arbetsvillkor 

Socialnämnden står inför enorma utmaningar. Antalet äldre ökar vilket innebär ökat behov av 

hemtjänst och annan omsorg. Även behovet av nya gruppboenden för människor med 

funktionsnedsättning etc ökar. Under en lång rad år har kommunledningen inte tillgodosett det 

ökade behovet av resurser. Efter år av underskott får Socialnämnden i år de pengar de begärt men 

efter många års eftersatta behov är det långt ifrån tillräckligt.  

Vi väntar också fortfarande på kommunledningens löfte, som de gav mitt i valrörelsen efter 

protester, om att avskaffa delade turer inom äldreomsorgen. 

 

Vi återför pengarna från 2011 års besparingskrav och avsätter 15 miljoner kronor för att 

höja personaltätheten inom Socialnämnden och underlätta införandet av heltider utan delade 

turer. Dessutom avsätter vi mer pengar för den stora utbyggnaden av äldreomsorgen som 

krävs. Vi anser också att försörjningsstödet ska lyftas ut ur Socialnämndens budget och 

hanteras separat, så att hela kommunen hanterar de överskott/underskott som kan uppstå. 

Idag skär Socialförvaltningen ned på gamla när fler än väntat behöver försörjningsstöd. 

Satsa på kvinnojouren 

Antalet anmälda fall om mäns våld mot kvinnor och våldtäkter ökar. Delvis kan det förklaras med 

ny lagstiftning, men även att den faktiska brottsligheten ökar. För att stoppa våldtäkter och våld mot 

kvinnor behövs akuta lösningar men också kamp mot kvinnoförtrycket som finns i hela samhället. 

RS har lagt en motion om att Luleå kommun borde upprätta ett kvinnohus, men förslaget röstades 

ned av de andra partierna. Ett kvinnohus skulle kombinera mottagningsverksamhet, mötesplats för 

kvinnor, sociala aktiviteter och upplysningsarbete mot mäns våld mot kvinnor. På ett kvinnohus 

skulle all specialkompetens vara samlad med representation från kvinnojourer, sociala myndigheter, 

vården, polis osv, för att kunna hjälpa utsatta kvinnor. 

RS vill att kommunen tar initiativ till ett Kvinnohus. Som ett steg på vägen vill vi höja 

bidraget till kvinnojouren med 500 tkr för att de ska kunna ha en till anställd. 

 

 



6. Kommunstyrelsen: Satsa på höjda löner och kollektivtrafik  

Höjda löner 

Vi anser höjda lägstalöner är en del av en bra personalpolitik. Rapporter från bland annat LO visar 

att löneskillnaderna har ökat mellan arbetare och tjänstemän (för att inte tala om gapet gentemot 

chefer och direktörer). En effekt av ökade klyftor är ökade skillnader i hälsa. Vi vill även arbeta 

tillsammans med facken för att en ordentlig lönetrappa ska ersätta individuella löner. Lång 

yrkeserfarenhet ska synas i lönekuvertet. Vi vill omedelbart se till att alla heltidsanställda i 

Luleå kommun har en månadslön på minst 20 000 kr. Vi satsar även 4 miljoner på att höja de 

skandalöst låga lönerna för kommunens sommarjobbare. 

Kollektivtrafik / Klimat 

Att bygga ut kollektivtrafiken är avgörande för att minska utsläpp av växthusgaser och för en 

minskad klimatpåverkan. Bra och billig kollektivtrafik är också en rättvisefråga som gör att även 

låginkomsttagare och ungdomar utan bil kan resa. På sikt måste målet vara helt offentligt 

finansierad kollektivtrafik utan taxor.  

För klimatet så krävs en hållbar stadsplanering. För en stad av Luleås storlek ska det mesta planeras 

inom en radie av tre, max fem kilometer från centrum. Det möjliggör att cykla eller gå samt en 

effektiv kollektivtrafik. Av den anledningen vill vi begränsa utbyggnaden av externhandelsområden 

och ompröva beslutet om ett stort nytt bostadsområde på Hällbacken. Istället behövs en plan för 

klimatsmart byggande: centrumnära alternativ till villor, t.ex. ”stadsvillor”.  

Viktigast nu är sänkta priser på LLT och ökad turtäthet på landsbygden. Vi satsar 5 miljoner 

kronor på kollektivtrafiken både i tätort och på landsbygd utöver beredningens förslag. Vi 

fördubblar investeringarna i nya cykelvägar. Vi vill också satsa på en kommunal plan för 

klimatsmart förtätning av bostäder i centrala Luleå. 



7. Tekniska förvaltningen: Biogas för fordonsdrift, dra tillbaka 
privatiseringar, mer verksamhet i egen regi 

Rättvisepartiet Socialisterna är nöjd med att kommunledningen nu satsar på att omvandla både 

avlopp och matavfall till biogas, i enlighet med den motion vi skrev 2009. Motionen skrevs 

eftersom hela projektet om biogas för fordonsbränsle höll på att resultera i nästan ingenting.  

Biogas-anläggningen kommer att innebära en stor minskning av utsläppen av växthusgaser och 

andra utsläpp från fossila bränslen. 

 

Rättvisepartiet Socialisterna har till 100 procent ställt upp bakom de anställda som kämpat mot s 

privatisering av lokalvård, fastighetsskötsel, transporter och verkstad. Kampen ledde också till att 

en stor del av privatiseringsförslagen drogs tillbaka. Privatiseringar drabbar både kvalitén och 

arbetsvillkoren och visar sig sällan bli billigare. Vi vill helt dra tillbaka beslutet om privatiseringar 

från 2008 och 2003 (lokalvården). Dessutom vill vi satsa både på personal och utrustning för att 

göra mer arbete i egen regi. Idag går många maskiner och personal året runt på entreprenad åt Luleå 

kommun. Med mer egen personal skulle stora summor sparas. 

8. Fritidsnämnden: Drogfria mötesplatser, omförhandla COOP-
arena / Pontus Arena  

Drogfria mötesplatser  

Alkoholkonsumtionen är hög och den ökade droganvändningen har uppmärksammats i media den 

senaste tiden. Minskad tillgång på alkohol(antal serveringsställen, öppettider etc.) är en beprövad 

metod som direkt ger ett positivt resultat. Vi vill minska tillgången genom att begränsa 

serveringstillstånden (både i antal, öppettider etc.) i enlighet med alkohollagen.  

Förebyggande vill vi satsa 2 miljoner extra på drogfria mötesplatser med bra öppettider, där 

stadsdelsbibliotek, familjecentraler, ungdomsgårdar, fältarbetare etc. kan samarbeta. 

 

Vi vill också omförhandla avtalet med Luleå Hockey om COOP Arena så att Luleå Hockey bär 

kostnaderna för de kommersiella lokaler de nyttjar. RS anser att samma princip ska gälla för 

upprustningen av Pontushallen. Så länge det är kommunen som ensamt ska betala begränsar vi i 

budgeten upprustningen till 85 mkr, mot majoritetens förslag om ”Pontus Arena” för 130 mkr.  

9. Så finansierar vi våra satsningar 

Skär ner på politikerförmåner 

Vi anser att förtroendevalda ska dela väljarnas villkor. Vi sparar och omfördelar 18 miljoner kronor 

genom att bland annat minska på arvoden, partistöd, representation och onödiga kurser/konferenser. 

Vi minskar också ramen för EU-projekt, LNAB och marknadsföring och lägger ned 

utvecklingskontoret och flyttar delar av verksamheten.  

Satsa på personalen – minska sjukskrivningskostnaderna 

Att satsa på personalen ökar kvalitén, arbetsglädjen och minskar kostnaderna för sjukskrivningar. 

Med den kraftfulla satsning på högre löner och ökad personaltäthet som vår alternativbudget 

innebär, så anser vi det helt realistiskt att räkna med att sjukskrivningarna minskar med 1 procent 

extra av arbetad tid i snitt per anställd, vilket ger minst 4 miljoner kronor i minskade kostnader. 

Använd överskott i bolagen till att stoppa nedskärningar och öka personaltätheten 

Kommunens moderbolag Luleå kommunföretag AB har ett fritt eget kapital på över 300 miljoner 

kronor. Med de kraftigt ökande behoven inom vård och omsorg på grund av en åldrande befolkning   

använder vi en del av de ansamlade vinsterna i kommunens moderbolag, Luleå Kommunföretag AB 

för att upprätthålla service i vård och skola. Långsiktigt är låga resultat och att ta av reserver inte en 



möjlig väg för att rusta upp den offentliga servicen. För det behövs en omfördelning av resurserna i 

hela samhället, från storföretag och banker, till offentlig sektor och löner. 

Kamp för omfördelning krävs 

Statsbidragen till kommuner och landsting har under en lång följd av år urholkats, oavsett regering. 

Den senaste budgeten från alliansen visar hur de vill att kommunsektorns andel av ekonomin ska 

minska med ytterligare 2 procent av BNP fram till 2015. Om andelen av BNP skulle hållas konstant 

skulle det motsvara 88 miljarder kronor, vilket skulle innebära flera hundra miljoner kronor mer för 

Luleå kommun, årligen! Till exempel räknar regeringen med lägre löneökningar i kommunerna än i 

resten av samhället. Som om inte pedagoger, vårdpersonal, lokalvårdare etc inte redan hade nog 

dåligt betalt!  

Samtidigt med urholkningen har staten lagt på kommunerna nya uppgifter som inte kompenserats 

fullt ut genom ökade resurser. Om kommunen ska klara att täcka behoven av skola, äldreomsorg, 

fritidsgårdar, stöd till personer med funktionshinder etc. behövs en tuff strid för ökade - och 

indexreglerade - statsbidrag. Vi kräver att kommunen inleder en kampanj för ökade 

statsbidrag och inbjuder fackföreningar och andra kommuner till denna! En sådan kampanj - 

för ökade resurser till välfärden - har stora möjligheter att få ett utbrett stöd från anställda, 

fackföreningar och allmänhet, liksom från andra kommuner och landsting. Som ett första steg skulle 

en protestdag kunna utlysas som kombinerar demonstrationer med en ”kommunal generalstrejk” 

mot regeringens svältkur för vård, skola och omsorg. 

 

Tyvärr lyfter varken facktopparna eller de så kallade oppositionspartierna ett finger för att 

mobilisera till kamp mot högerpolitiken. Rättvisepartiet Socialisterna anser att ett kommunalt 

uppror tillsammans med fackliga gräsrötter och andra, med massdemonstrationer och även strejker, 

är nödvändigt för att vård och skola ska räddas. 



10. RS Budget i siffror och yrkanden 
 

Driftsbudget 
    (negativt tal = inkomst/minskad kostnad/resultatförbättring) 2012 2013 2014 

 Barn och Utbildningsnämnden: 

    Återställda besparingar 2011 7,0 7,0 7,0 

 Förskolor volymtillväxt, IT i lärmiljöer&allmän förskola 1,0 19,0 14,0 Enligt BUNs begäran 

Höjd personaltäthet / elevvård 20,0 20,0 20,0 

 

 

28,0 46,0 41,0 

 Socialnämnden 

    Återställda besparingar 2011 6,0 6,0 6,0 

 Kvinnojouren / Kvinnohus 0,5 0,5 0,5 Utökning till två anställda, börja arbetet för ett kvinnohus 

Ökade behov hemtjänst, äldreboende, grp-bostäder 

 

16,1 84,3 Enligt SNs begäran 

Höjd personaltäthet / avskaffa delade turer 15,0 15,0 15,0 

 

 

21,5 37,6 105,7 

 Kommunstyrelsen 

    Personalkontoret: Höjda lägstalöner 15,0 15,0 15,0 Lägstalön på minst 20 000 kr för ett heltidsarbete 

Arbetsmarknadsförvaltningen: Höjda ferielöner 4,0 4,0 4,0 

 Stadsbyggnadskontoret: Satsning på kollektivtrafik 5,0 5,0 5,0 Sänkta biljettpriser 

Räddningsnämnden: Olycksförbyggande resurser 1,0 1,0 1,0 Begäran från Räddningsnämnden 

Ekonomikontoret: Minskade intäkter från borgensavgifter 5,0 5,0 5,0 Nej till höjda borgensavgifter för Lulebo som ger högre hyror. 

Kansliet: Nedskurna politikerförmåner: 

    sammanträdesarvoden: avskaffas 

    partistöd: minskas med 83 procent 

    hel- och deltidsarvoderade: minskas med 56 procent 

    representation, konferenser och kurser: minskning -18,0 -18,6 -19,2 

 Personalkontoret: Kostnader för sjukskrivningar, minskning: -4,0 -4,0 -4,0 

 Utvecklingskontoret: Minskat anslag till EU-projekt -10,0 -10,0 -10,0 

 Nedlagt utv.kontor, minskat anslag marknadsföring 

      och Luleå Näringsliv AB -9,1 -9,3 -9,3 

 Ekonomikontoret: Utdelning Luleå Kommunföretag AB 0,0 0,0 -30,0 

 



Ekonomikontoret: Kampanj för ökade statsbidrag -30,0 -60,0 -70,0 Motsvarar avskaffat konjunkturstödet och viss del av tillväxt 

Ekonomikontoret: Minskade kapitalkostnader 

 

-1,8 -3,3 

 Kansliet: Indraget verksamhetsbidrag Folkets Hus Ripan -1,3 -1,3 -1,3 Inget bidrag så länge årsredovisning inte lämnas in inkl verksamhetsrapport 

 

-42,4 -75,0 -117,1 

 

     Tekniska nämnden 

    Minskade konsult-/entreprenörskostnader -12,9 -12,9 -12,9 På grund av nyanställningar och investeringar 

Slopande av V/A-rabatt för SSAB -1,0 -1,0 -1,0 

 

 

-13,9 -13,9 -13,9 

 

     Fritidsnämnden 

    Drogfria mötesplatser, famlijecentraler 2,0 2,0 2,0 Samordnas med befintliga resurser för familjecentraler, fritidsgårdar, bibliotek etc 

Minskad omfattning renovering Pontus 

 

-3,5 -7,0 Totalt 8 mkr/år istället för 15 mkr/år 2014-- 

Omförhandling av COOP-arena avtal med Luleå Hockey   -10,0 -10,0 

 

 

2,0 -11,5 -15,0 

 

     Förändrat resultat -4,8 -16,8 0,8 (Negativt tal är en inkomst/minskad kostnad/resultatförbättring) 

     Investerings- och exploateringsbudget 2012 2013 2014 
 Förändringar 

    Gång och cykelvägar 2,8 2,8 2,8 Fördubbling av medel för nyanläggning 

Drogfria mötesplatser 5,0 5,0 2,5 Nytt: Lokaler i stadsdelar, Café/Orangeri Stadsparken 

Pontushallen -35,0 -10,0 

 

Renovering 85 mkr istället för 130 mkr 

Investeringar i utrustning / maskinpark 5,0 5,0 5,0 För att minska konsulter / entreprenader 

Kallax Airport City 

  

-9,0 Nej pga ökar transporterna / flygberoende 

Bro över tjuvholmssundet   -22,0   Nej till bron 

     
Total förändring av ram, investerings- och 
exploateringsbudget 

-22,2 -19,2 1,3 

 



Yrkanden 
 

att budgetdirektiven omarbetas så att det tydligt framgår att kommunen ser negativt på 

balanskravet och att ökade statsbidrag är nödvändiga för att uppfylla behoven av vård, skola och 

omsorg. 

 

Att all ytterligare privatisering av kommunal verksamhet stoppas. 

 

Att ett nytt ägardirektiv ges till Lulebo för att  

- Stoppa ytterligare utförsäljning av Lulebos hyreslägenheter. 

- Satsa på att bygga billigt, klimatsmart boende för låginkomsttagare. 

 

Att ett nytt ägardirektiv ges till Luleå Energi för att 

- Intensifiera arbetet med förnyelsebar energiproduktion, ex vindkraft. 

 

Att kommunen förbereder försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. 

 

Att Luleå kommun tar initiativ till en kampanj i syfte att pressa riksdag och regering till att höja 

och indexreglera statsbidragen till kommuner och landsting. 

 

Att anta förslaget till Strategisk plan och budget för år 2012-2014 med justeringar i enlighet med 

innehållet i detta budgetförslag. 

 

Att i övrigt bifalla KS förslag till beslut. 

 

Rättvisepartiet Socialisterna 
0920-220874, rs.lulea@socialisterna.org 

 


