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1. Förord

Sverige har förändrats i grunden under de senaste 20 åren. Från att ha varit ett land med grundläggande 
rättigheter för nästan alla och där behoven till stor del styrde över vilken välfärd man fått del av har 
marknaden och plånboken tagit över styrningen av välfärdens resurser, samtidigt som landet slitits isär 
av klassklyftor, arbetslöshet, osäkra jobb osv. 

När inget av de etablerade partierna har stått för något grundläggande motstånd mot denna utvecklingen 
har oundvikligen ett politiskt vakuum kunnat uppstå, som rasistiska Sverigedemokraterna i alla fall 
tillfälligt har lyckats utnyttja. De använder missnöje och förlorat förtroende i det politiska systemet och 
dess partier och kanaliserar det i en hets mot flyktingar, muslimer, romer osv. Ett exempel på hur lika de 
etablerade partierna blivit är det faktum varken de rödgrönas eller alliansens statsbudgetalternativ ger 
några mer pengar till kommunerna vars verksamhet är extremt underfinansierad.

Rättvisepartiet Socialisterna menar att denna utveckling är långt ifrån någon naturlag. Istället beror den 
på att det inte finns några politiker på riksplanet – oavsett partifärg – som ser något alternativ till 
kapitalismen och den djupa globala som det systemet nu befinner sig i. Nyliberalismen – den politik 
som mer än någon annan överför resurser från fattiga till rika för att upprätthålla kapitalismens vinster – 
har dominerat i Sverige så till den grad av vi tex har det mest högerextrema friskolsystemet i världen 
(tillsammans med Chile).

Den politiska krisen (december 2014) lär fortsätta när de rödgröna partierna istället för att markera mot 
högerns fruktansvärda politik gör allt för att samarbeta med dem – i hopp om att få styra.

Nu måste en rörelse byggas upp underifrån mot rasism och all högerpolitik. Rättvisepartiet 
Socialisternas budget för Luleå Kommun visar att det går att prioritera annorlunda; efter behov och för 
att motverka högerpolitiken. 

Vi satsar på trygga jobb och bra arbetsvillkor, avskaffa delade turer, fler anställda i skolan och en 
låglönesatsning. 

Men vår budget visar också att det behövs kamp och protester för att de ska bli förändring. Regering, 
storföretag och banker måste utmanas om fördelning av samhällets resurser. I slutändan behövs ett 
socialistiskt samhälle – där vi gemensamt och demokratiskt styr över alla samhällets resurser.
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2. 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 inom varje 
bransch.

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 – som 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. Anpassade tjänster finns för de som av en eller annan anledning inte kan arbeta fullt ut.

Alla kommundelar är levande med rikt föreningsliv, nära till service och gratis/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, 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 behov, vanor, religion osv.

Värdefulla skogsmiljöer bevaras och skärgården skyddas. Miljonprogrammen helrenoveras till miljövänligare 
lågenergihus. Stor satsning på biogas, vindkraft, solenergi samt berg- och mark- värme.

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.

3. Omvärldsanalys

Världen/Europa

Ekonomi Eftersom cirka hälften av den svenska ekonomin är beroende av export av varor och tjänster till 
andra länder är Sverige extremt beroende av vad som händer i omvärlden. Sedan 2008 har världsekonomin 
och framförallt Europa genomgått den djupaste och långvarigaste krisen sedan 1930-talet. Med rasistiska 
Sverigedemokraternas framgångar och allt tydligare avmattning i ekonomin är det allt tydligare att Sverige 
inte är annorlunda än resten av Europa.

Precis som RS varnat för i flera år är nu råvaruboomen och ”järnåldern” över. De fallande råvarupriserna får 
stor effekt på Norrbotten, framförallt genom att investeringarna i gruvindustrin upphör.

De senaste prognoserna över världsekonomin skriver ned tillväxten till närmare 3 procent nästa år. Framförallt
oroas man över att de enorma så kallade ”QE-programmen” – där centralbankerna tryckt pengar för att 
stimulera ekonomin INTE haft önskvärd effekt. Det grundläggande problemet: bristande efterfrågan och 
investeringar finns kvar, medan programmet lett till ökad spekulation och ännu större inkomst- 
förmögenhetsklyftor.

I grunden handlar det om det kapitalistiska systemets inneboende motsättning; att de som arbetar inte får betalt
för det fulla värdet av vad de producerar – och därmed inte heller kan köpa tillbaka alla produkter/tjänster som
skapas. Under lång tid sköts den kris som detta förhållande skapar på framtiden genom en stor ökning av 



lån/krediter. När kreditbubblan nu slutligen spruckit kan varken ”stimulans” eller ”åtstramning” få fart på 
hjulen igen, så länge de stora skulderna hänger som en tung kvarnsten över ekonomin. 

Politik Än mörkare är den geopolitiska situationen med brutala krig i Ukraina och Syrien. Båda krigen visar 
på de ökade motsättningarna mellan olika imperilaistiska stormaktsblock och hur deras agerande runt om i 
världen varit förödande.

Den islamiska statens förödande framfart i Irak och Syrien kan direkt kopplas till USA krig i Irak från 2003 
och framåt. I Syrien slåss USA,EU, Turkiet, Ryssland, Iran, gulfstaterna osv genom ombud medan vanligt folk
lider.

Vid varje nytt internationellt klimattoppmöte manifesterar regeringarna hur oense de är. Orsaken är att de 
högerregeringar som sitter vid makten alla försvarar sina storföretag och bankers intressen, oftast i strid med 
varandra.

De senaste åren har det varit en viss paus i Europa i kampen mot att vanligt folk ska betala kapitalismens kris. 
Detta förändras nu snabbt. I Belgien och Italien genomförs i december generalstrejker och på Irland 
genomförs massiva protester mot nya skattepålagor på folket, medan bankdirektörerna som orsakat alla 
skulder går fria. 

Sverige
Ekonomi Den svenska ekonomin ser allt blekare ut, delvis pga minskad export. 2014 är det nästan bara privat 
konsumtion och bostadsinvesteringar som håller uppe tillväxten. De extremt höga fastighetspriserna och 
extrem skuldsättning kan förr eller senare orsaka nya krisförlopp. Med tanke på att den svenska banksektorn är
bland de största i Europa i förhållande till BNP kan effekterna av fallande fastighetspriser bli dramatiska.

Konkursen för Northland Resources är en symbol för gruvboomen är över. Framförallt är det krisen i Kina och
ökat utbud som fått genomslag på priserna på mineraler

Politik 

Regeringskrisen och extravalet i mars 2015 är inte bara uttryck för ett knepigt parlamentariskt läge – det är 
också ett uttryck för en djupare kris för de gamla partierna. Trots att det är deras näst intill totala enighet om 
högerpolitiken som ligger bakom rasistiska SD:s framgångar kan de inte göra annat än att söka sig till 
varandra än mer. 

Rättvisepartiet Socialisternas är annorlunda. Vårt 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 ordentligt 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 frysningen av statsbidragen har försämrat kommunernas ekonomi 
sedan 1980-talet och begränsat manöverutrymmet. Samtidigt med urholkningen av kommunernas ekonomier 
har staten lagt nya uppgifter på kommunerna som inte kompenserats för.

Det är därför dags att bygga en massiv proteströrelse mot rasism och all högerpolitik, oavsett om den förs i 
riksdagen eller i kommunen, av moderater eller av socialdemokrater och miljöpartister. Den rörelsen måste 
byggas på alla nivåer, ute i skolor, på arbetsplatser och i de politiska församlingarna. Luleå kommun skulle 
med en annan politisk ledning kunna ta täten och protestera på alla nivåer mot de nedskärningar som tvingas 
på kommuner och landsting. 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 rasismen, för att försvara trygga jobb eller mot delade 
turer i äldreomsorgen. Kraven i vår budget är densamma som vi kämpade för i valet 2014 och som i våra 
kampanjer med namninsamlingar och protester. Kamp underifrån är avgörande för att genomföra våra krav.

För Rättvisepartiet Socialisterna

Jonas Brännberg Britta Berggren Robert Lundqvist Anna Eriksson



4. RS viktigaste frågor i Luleå kommun

Resurser efter behov och höjd bemanning i vård och skola ger bättre kvalitet och friskare anställda:

2015 ökar behoven i både skolans och inom socialförvaltningens områden, kommunens två största 
utgiftsområden. De handlar om fler äldre, boende till funktionsnedsatta men också att antal barn i förskola och
skola ökar igen. 

Till skillnad från kommunledningen täcker vi upp för de utökade behoven inom vård och skola, samt avsätter 
20 miljoner kronor varje år till Socialnämnden för höjd personaltäthet. År 2017 får ovan nämnda nämnder 155
miljoner kronor mer för att behoven ökar. I Socialnämnden kan resurstillskottet användas för att avskaffa 
delade turer och i skolan behövs pengarna för mer undervisning, digitalisering och merkostnaden när friskolan
Engelska skolan startar (RS vill avskaffa det orättvisa, resursslösande och segregerande friskolesystemet).

Fokus på hållbarhet:

Nej till direkt ohållbara investeringar som att riva hamnmagasinet på Södra hamnplan (renovera istället), 
bygga ut Hällbacken etapp 4 och 5 samt arbetsplatsområdet Luleå Aiport City.

RS behåller viktiga cykelvägsprojekt i investeringsbudgeten och förtydligar cykelvägsstråken.

Vi satsar på drogfria mötesplatser i stadsdelarna och Café/Orangerie i Stadsparken. Den dyraste är 
investeringen i ett nytt badhus på Hertsön.

Lulebo ges direktiv om att bygga hyresrätter för låg- och medelinkomsttagare – inte satsa på lyxprojekt som 
det som planeras i Södra Hamnen (”Kuststad”). Rivningen av kommunala lägenheter i Svartöstaden stoppas.

Vi vill också tillsätta en utredning för att undersöka hur samordnade transporter kan bli verklighet genom en 
kommunal samlastningscentral. Detta skulle också underlätta för lokala livsmedelsleverantörer att sälja sina 
produkter till Luleå kommuns skolor, förskolor osv. 

RS vill satsa på trygga jobb:

Projektanställningar/vikariat/tidsbegränsande anställningar ska minimeras. 2013 var 9 procent av de 
månadsanställda visstidsanställda, till det kommer timvikarier. Otrygga jobb innebär hotad hälsa, begränsade 
livsmöjligheter (till exempel bostad/familj), sämre arbetsmiljö, lägre facklig organisering med mera.

Möjlighet till anpassade jobb ska finnas – till att börja med - åtminstone för alla som drabbas nedsatt 
arbetsförmåga under sin anställning hos Luleå Kommun. Inga uppsägningar på grund av sjukdom.

Alla förvaltningar ska undersöka vilka jobb som kan göras i egen regi istället för på entreprenad. Speciellt 
inom Tekniska nämnden område finns arbetsuppgifter som på ren rutin görs på entreprenad, trots att egen regi 
skulle göra verksamheten billigare.

Luleå Kommun ska vara en aktiv part i att se till att arbetsmiljölagen följs och att kollektivavtal finns hos 
entreprenörer, även vid till exempel byggentreprenader.

En fördubbling av investeringar i förskolors och skolors utemiljö: Barnens ”arbetsmiljö” ska också vara trygg 
och stimulerande.

Luleå kommun ska ha schysta arbetsvillkor:

Delade turer avskaffas genom att berörda arbetsplatser tillsammans får diskutera på hur en pott på 20 mkr kan 
användas för att avskaffa delade turer och bidra till höjd kvalitet i verksamheten och bättre arbetsvillkor över 
lag. En indirekt följd av detta blir också höjd personaltäthet.

En låglönesatsning på 15 mkr. Ingen ska tjäna under 22 000 kr för ett heltidsjobb.

RS är glada att vårt förslag om personalpooler med fast anställd personal nu genomförs i förskolan, vilket 
förbättrat vikariesituationen. Vi föreslår att detta ska utökas både i förskola och skola.

En studie görs bland kommunens alla anställda hur väl arbetstiden stämmer överens med de arbetsuppgifter 
man har. Tecken på att arbetsbelastningen ökat är att övertidstimmarna i kommunen ökat med 41 procent 
mellan 2009 och 2013. Enligt medarbetarenkäten 2013 hade 59 % har känt av stress på grund av arbetet de 
senaste 12 månaderna. Luleå kommun bör undersöka möjligheten att införa ett frivilligt tak på hur många 



undervisningstimmar lärare skall ha – för att upprätthålla kvalitén i undervisningen och undvika att slita ut sin 
personal. Vi vill också förbereda ett försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Satsning på jämställdhet:

Vår satsning på höjda lägstalöner, högre personaltäthet i vården samt bättre arbetsvillkor är de mest 
omfattande jämställdhetssatsningarna i vår budget. 

Utöver det så välkomnar RS kommunens satsning på arbetet mot våld i nära relationer, men ser att det behövs 
ännu mer resurser. Det mest akuta just nu är behovet av bostäder till kvinnor som sökt skydd hos kommunen 
eller kvinnojouren. Dessutom behövs ett medvetet kommunövergripande arbete mot sexism, kvinno- och 
HBTQ-förtryck med mer resurser till utbildning/certifiering och tid för diskussioner och slutsatser. RS avsätter
2 miljoner kronor för dessa ändamål.

5. Barn och utbildningsnämnden: Fler barn = mer resurser!
Under många år har BUN tvingats till hårda nedskärningar. Besparingarna motiverades med att det blir färre 
barn, trots att många nedskärningar inte varit kopplat till antalet barn. Nu har elevunderlaget vänt och det blir 
fler barn i förskola och skola. Trots det säger de styrande partierna nej till att kompensera för detta. Faktum är 
att BUN bara får 5 miljoner av de 31 miljoner kronor de begärt på grund av ökade behov och kostnader. När 
det blir färre barn dras resurserna ned direkt, men när det pekar åt andra hållet tillförs inte de resurser som 
behövs! Så agerar nedskärningspolitikerna i S och MP, och det är barnen och personalen som får betala priset!

RS budgetförslag täcker upp för de ökade kostnaderna på grund av ökade behov. Dessutom vill vi förstärka 
med tio miljoner kronor för olika åtgärder för att minska lärarnas arbetsbörda som idag leder till stress och 
sjukskrivningar.

RS är glada att vårt förslag om personalpooler med fast anställd personal nu genomförs i förskolan, vilket 
förbättrat vikariesituationen. Vi föreslår att detta ska utökas både i förskola och skola. Vi vill också fördubbla 
investeringarna på utemiljön i skolan och förskolan.

Totalt satsar vi 24 miljoner kronor mer 2015 än beredningens förslag (185 mkr mer under hela planperioden).

6. 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 ökar. I budgeten 
för 2015 ger kommunledningen Socialnämnden bara 14 av de 41 miljoner som nämnden begärt bara för att 
upprätthålla samma välfärd som tidigare.

Fortfarande har de delade turerna inte tagits bort, inom hemtjänsten har arbetet knappt påbörjats. RS föreslår 
att berörda arbetsplatser tillsammans får diskutera hur en pott på 20 mkr kan användas för att avskaffa delade 
turer och bidra till höjd kvalitet i verksamheten och bättre arbetsvillkor över lag. En indirekt följd av detta blir 
också höjd personaltäthet.

En annan fråga vi prioriterar är arbetskläder för personal i hemtjänsten.

Totalt satsar vi 30 miljoner kronor mer 2015 än beredningens förslag (164 mkr mer under hela planperioden).

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 det lagstadgade försörjningsstödet. 



7. Kommunstyrelsen: Satsa på höjda löner och hållbart 
samhälle

Höjda löner

Vi anser höjda lägstalöner är en del av en bra personalpolitik. Det kommer ständigt nya rapporter om de ökade 
klyftorna i samhället. 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. Yrkeserfarenhet ska synas i 
lönekuvertet. Vi vill omedelbart se till att alla heltidsanställda i Luleå kommun har en månadslön på minst 
22 000 kr. Vi satsar även 4 miljoner på att höja de låga lönerna för kommunens sommarjobbare, som riskerar 
pressa ned lönerna för alla unga sommarjobbare.

Anpassade tjänster

Idag tar kommunen inte ansvar för sina anställda som drabbas av sjukdom. Anställda som jobbat som jobbat 
decennier tvingas sluta trots att de har arbetsförmåga. Orsaken är att kommunen inte anstränger sig för att 
ordna fram anpassade tjänster utan utnyttjar möjligheten att säga upp anställda av ”personliga skäl”. Detta är 
enligt Rättvisepartiet Socialisterna helt oacceptabelt.

Vi satsar därför totalt 3 miljoner kronor under planperioden  i ett projekt för att ta fram fler anpassade tjänster 
så de som drabbats av nedsatt arbetsförmåga under sin anställning hos Luleå Kommun kan jobba kvar.

Kollektivtrafik / Klimatomställning

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.

Vi skjuter 2016 till 2,5 miljoner kronor för ökad trafik och satsar 2,5 miljoner ytterligare på lägre biljettpriser. 
Vi ökar också investeringarna i nya cykelvägar.

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, arbetsplatsområden långt från 
centrum och begränsa utbyggnaden av Hällbacken. Istället behövs en plan för klimatsmart byggande: 
centrumnära alternativ till villor, t.ex. ”stadsvillor”.

Ändrat styrkort

Kommunens ”styrkort” ska styra och prioritera i verksamheten, utöver de ekonomiska ramar som budgeten 
sätter. (Hela styrkortet finns att läsa i beredningens förslag till beslut). I likhet med vad RS tidigare föreslagit 
föreslår vi följande förändringar:

Under Samhällsperspektivet (sid 9) ersätts målområdet ”Att bygga för 10 000 fler” med målområdet 
”Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i utvecklingen av 
vårt samhälle” 

Under Medarbetarperspektivet (sid 11) ersätts  målområdet ”Chefer ska ges rätt förutsättningar för att utöva 
gott ledarskap” med målområdet ”Anställda ska ges rätt förutsättningar till att utföra sina arbetsuppgifter, vara 
delaktiga och ges inflytande”.

Under Ekonomiperspektivet (sid 12) ersätts målområdet ”Frigöra resurser genom effektiviseringsåtgärder” 
med målområdet ”Förbättra, demokratisera och effektivisera verksamheten genom mer styrning underifrån av 
medarbetarna”

8. Tekniska nämnden: Mer verksamhet i egen regi, dra tillbaka 
privatiseringarna

Rättvisepartiet Socialisterna har till 100 procent ställt upp bakom de anställda som kämpat mot S och MP: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 riva upp 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. Vi vill också slopa V/A-rabatten till storföretag.



9. Fritidsnämnden: Drogfria mötesplatser mm
Alkoholkonsumtionen är hög och andra droger blir allt mer av ett samhällsproblem. 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 per år 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 Luleå Energi Arena.

10. Så finansierar vi våra satsningar

Skär ner på politikerförmåner

Vi anser att förtroendevalda ska dela väljarnas villkor. Vi sparar och omfördelar 22 miljoner kronor 2015 
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 1,5 procent extra av arbetad tid i snitt per anställd, 
vilket ger minst 6 miljoner kronor 2015 i minskade kostnader för vikarier mm.

Använd överskott i bolagen till att stoppa nedskärningar och öka personaltätheten

Kommunens bolagskoncern ägt genom moderbolag Luleå kommunföretag AB har ett fritt eget kapital på 
nästan 1,5 miljarder kronor (1427 mkr 2013). Med statens underfinansiering av kommunerna samt de kraftigt 
ökande behoven inom vård, omsorg och skola använder vi en del av de ansamlade vinsterna i 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, eftersom 
de inte räknas upp med inflationen. Staten har också lagt på kommunerna nya uppgifter som inte kompenserats
genom ökade resurser. Senaste exemplet på att de etablerade blocken nästa lika är att det för kommunens 
ekonomi inte blev någon skillnad när SD fällde de rödgrönas budget av vi istället fick en alliansbudget.

Samtidigt som den offentliga sektorn har satts på svältkur har det regnat manna över de rika. Prognoserna  
pekar mot att storbankerna i år gör en vinst på otroliga 105 miljarder kronor. De fyra storbankernas beräknade 
årsvinst är större än statens samlade kostnader för stödet till familjer och barn samt studiestödet 2015.

Omfördelningen från fattiga till rika har nu gått så långt att åtta rika svenska familjer nu har lika stora 
tillgångar som alla svenska AP-fonder, som ska förvalta större delen av hela svenska folkets pensioner.

Om kommunen ska klara av att täcka behoven i skolan, en allt mer omfattande äldreomsorg, fritidsgårdar, stöd
till personer med funktionsnedsättning 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 riksomfattande 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 regeringen (oavsett vilken det blir) svältkur för vård, skola och omsorg.

Tyvärr lyfter än så länge facktopparna inte ett finger för att mobilisera till kamp mot högerpolitiken, medan de 
rödgrönas regeringspolitik ligger mycket nära alliansens. 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.



11. RS Budget i siffror och yrkanden

Driftsbudget (jmf med budgetutskottets förslag)
(negativt tal = inkomst/minskad kostnad/resultatförbättring) 2015 2016 2017
Barn och Utbildningsnämnden:
Hyreskostnader BUF: Kostnader förskjutna jmf BUF äskande

Ökade undervisningskostnader Pga volymökning

Digitalisering grundskola F-6

Utökad undervisning Matematik och nationella min.språk

Engelska skolan startar Friskolor ger dubbla kostnader

Taxitransporter

Ökat lärarstöd, personalförstärkning

Redan täckt via ramtillskott beredningen

Socialnämnden
Delade turer / höjd bemanning

Barn & Unga, hemmaplanslösningar

Ökade behov ex gruppbostäder, hemtjänst, pers.ass

Personlig assistans

Hemtjänst, volymtillväxt

Vård och omsorgsboende bergviken etapp 2

Våld i nära relationer - bostäder mm, HBTQ-utb/certifiering

Arbetskläder hemtjänst  800      800      800     

Redan täckt via ramtillskott beredningen

 15 083      18 106     

 4 700      16 500      30 700     

 5 150      10 300      10 300     

 3 975      5 875      5 875     

 4 000      12 887      12 887     

 1 500      1 500      1 500     

 10 000      10 000      10 000     

-5 000     

 24 325      72 145      89 368      185 838     

 20 000      20 000      20 000     

 2 000      5 000      7 000     

 7 750      13 070      18 520     

 11 000      11 000      11 000     

 6 000      11 928     

 4 950     

 2 000      2 000      2 000     

-14 000     

 29 550      57 870      76 198      163 618     



Kommunstyrelsen
Personalkontoret: Höjda lägstalöner Lägstalön på minst 22 000 kr för ett heltidsarbete

Arbetsmarknadsförvaltningen: Höjda ferielöner

Kollektivtrafik: Utökning linjer

Kollektivtrafik: Sänkta priser

Personalkontoret: Projekt Anpassade tjänster  500     

Kansliet: Nedskurna politikerförmåner:

sammanträdesarvoden: avskaffas

partistöd: minskas med 85 procent

hel- och deltidsarvoderade: minskas med 59 procent

representation, konferenser och kurser: minskning

Personalkontoret: Kostnader för sjukskrivningar, minskning: 1% minskad sjukfrånvaro sparar minst 4 mkr

Utvecklingskontoret: Minskat anslag till EU-projekt

Utvecklingskontoret: Nedlagt utv.kontor, minskat anslag 

marknadsföring  och Luleå Näringsliv AB

Ekonomikontoret: Utdelning Luleå Kommunföretag AB Total utdelning 50 mkr/år

Ekonomikontoret: Kampanj för ökade statsbidrag

Ekonomikontoret: Förändrade kapitalkostnader  76     2,9 procent internränta, rak avskrivning på 30 år.

Kansliet: Kommunfullmäktiges oförutsedda - minskning

Kansliet: Indraget verksamhetsbidrag Folkets Hus Ripan Flyttas till Fritidsnämnden

Tekniska nämnden
Minskade konsult-/entreprenörskostnader På grund av nyanställningar och investeringar

Slopande av V/A-rabatt för storföretag (ex SSAB)

Kulturnämnden
Höjd ersättning konsthallen  300      300      300     

 300      300      300     

 15 000      15 000      15 000     

 2 000      4 000      4 000     

 2 500      2 500     

 2 500      2 500     

 1 000      1 500     

-21 700     -22 500     -23 000     

-6 000     -6 000     -8 000     

-2 500     -2 500     -2 500     

-9 700     -9 700     -9 700     

-15 000     -40 000     -40 000     

-60 000     -90 000     

 3 622      7 387     

-2 000     -2 000     -2 000     

-1 428     -1 428     -1 428     

-40 752     -115 506     -143 742     

-11 000     -11 000     -11 000     

-1 000     -1 000     -1 000     

-12 000     -12 000     -12 000     



Fritidsnämnden
Drogfria mötesplatser Familjecentraler, fritidsgårdar, bibliotek etc

Folkets Hus Ripan Fritidsnämnden tar över verksamheten

Omförhandling av COOP-arena avtal med Luleå Hockey Gäller även Luleå Energi Arena

Förändrat resultat gentemot beredningen (Positivt tal = högre utgift är beredningens förslag)
Budgeterat resultat  339     

Investerings- och exploateringsbudget 2015 2016 2017
Förändringar
Utemiljö – skolor Fördubbling till 5 mkr / år
Utemiljö – förskolor Fördubbling till 5 mkr / år
Gång och cykelvägar: Gäddviksvägen Ta tillbaka det S+Mp lyft ur inv.budget
Spontanytor  700     Ta tillbaka det S+Mp lyft ur inv.budget
Tillgängligt friluftsliv  500     Ta tillbaka det S+Mp lyft ur inv.budget
Hertsö badhus Ta tillbaka det S+Mp lyft ur inv.budget
Kungsgatan, Köpmang.-S:a hamnleden Behöver ej rusta Kungsgatan nu.
Drogfria mötesplatser Nytt: Lokaler i stadsdelar, Café/Orangeri Stadsparken
Investeringar i utrustning / maskinpark För att minska konsulter / entreprenader
Kallax Airport City Ingen investering pga ökar transporter / flygberoende
Hällbacken Minskad omfattning till enbart etapp 1-3. Stryk etapp 4-5
Kuststad Avvakta nytt hållbart projekt
Eftersatt underhåll Sandgatan / Svartöstaden
Köpmantorget Utgår. Kommer ej fungera.
Hamnmagasin Södra Hamnplan – ändrad intriktning Renovering istället för ny byggnad

 1 000      2 000      2 000     

 1 428      1 428      1 428     

-10 000     -10 000     

 2 428     -6 572     -6 572     

 3 851     -3 763      3 553     
 13 684      1 167     

 2 500      2 500      2 500     
 2 500      2 500      2 500     

 3 000     

-1 000      70 000      130 000     
-15 000     

 10 000      10 000     
 10 000      10 000      10 000     

-9 000     
-7 600     -2 900     -15 500     

-9 000     
 1 920     
-8 300     

-25 000     

Total förändring av ram, investerings- och 
exploateringsbudget

 1 220      58 100      118 500     



Yrkanden
 Att fastställa skattesatsen för år 2015 till oförändrat 22,50 kr per skattekrona (tillsammans med landstinget en total utdebitering på 32,68 kr).

 Att budgetdirektiven omarbetas så att det tydligt framgår att kommunen ser negativt på balanskravet och att ökade och inflationsskyddade 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 låg- och medelinkomsttagare.

- Mål för  räntabilitet (vinstkrav) ändras från 10 procent till 3 procent.

 Att ett nytt ägardirektiv ges till Luleå Energi för att

- Intensifiera arbetet med förnyelsebar energiproduktion, ex vindkraft.

 Att ett nytt ägardirektiv ges till Luleå Hamn för att

- fastställa att verksamheten i alla större delar ska ske i egen regi.

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

 Att en utredning tillsätts för att undersöka hur samordnade transporter kan bli verklighet genom en kommunal samlastningscentral.

 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 2015-2017 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
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