Förslag till reviderad strategisk
plan och budget för Luleå
Kommun 2019-2021
 Vänd nedrustning till satsningar efter behov
 Sex timmars arbetsdag i äldrevården
 Mer personal i äldrevård och skola
 En seriös klimatomställning
 Förtroendevalda på arbetarlön
 Kamp för ökade statsbidrag

Luleå kommuns budget revideras 2019 i en tid
när Sverige står inför avgörande vägskäl. Det
blir allt mer tydligt, på såväl det politiska,
sociala, ekonomiska som ekologiska planet, att
den rådande ordningen är ohållbar.
De gamla styrande partierna sitter allt
osäkrare, efter att i årtionden ha drivit
högerpolitik – privatiseringar, nedskärningar,
attacker på de som har det svårast och gåvor
till de superrika. I brist på verkligt, kämpande
vänsteralternativ har högerpopulism, rasism
och unken sexism fått starkare fäste.
Driften högerut har nått en ny, farlig, nivå med
den mörkblåa politik som den svaga Sregeringen nu driver med stöd av C, L och MP.
Nu hotar ännu snabbare växande klyftor både
mellan de superrika och ”vanligt folk” samt
storstad och glesbygd, med allt mindre
skyddsnät. När de där uppe sparkar nedåt hotar
ett hårdare och mer splittrat samhällsklimat,
som vi sett i till exempel den omänskligt hårda
flyktingpolitiken.
Hur ohållbart det här systemet är syns tydligast
i klimatfrågan – mänsklighetens överlevnad
står på spel inom bara ett par generationer,
kunskapen och tekniken finns för den
omställning som krävs för att undvika
katastrofen, men utsläppen fortsätter öka –
eftersom storföretagens vinstintresse styr.
Nu går det kapitalistiska systemet sannolikt
även mot ny ekonomisk kris, efter att redan ha
använt upp de verktyg som undvek global
ekonomisk härdsmälta 2008/2009.
Kommunernas ekonomi har hållits med ”näsan
över vattenytan” tack vare de senaste årens
högkonjunktur (som baserats på lån och
statliga stimulanser). Samtidigt har andelen
barn och äldre i befolkningen ökat.
Man skulle kunna tro att de styrande i Luleå
syftade på allt det här när de säger ”att
fortsätta som idag är inte ett alternativ”.
Istället är det just ”fortsätta som idag” de gör,
fast ännu snabbare högerut, samtidigt som de
blundar för de verkliga utmaningarna.
Den reviderade budget S och M lägger fram,
med 369 miljoner kronor i nedskärningar som
slår hårdast mot äldrevården, skolan och
förskolan, är ingen lösning. Istället skapar de
en ännu mer ohållbar arbetsmiljö och

livssituation för luleborna, samtidigt som de
fortsätter bidra till ökande klyftor, ekonomiska
motsättningar, och de skenande
klimatförändringar som hotar hela världen.
Rättvisepartiet Socialisternas förslag till
budget visar att det finns ett alternativ. Med
RS budget går det att redan 2019 börja den
absolut nödvändiga satsningen på vård, skola,
klimatomställning och bättre arbetsvillkor
genom att skära ned på de styrande
politikernas förmåner, sluta smöra för
direktörerna och strössla pengar på konsulter.
Det verkliga alternativet till att ”fortsätta som
idag” är att utgå från behoven och ta strid för
de resurser som krävs för att uppfylla dem.
Sanningen kommunledningen blundar för är
att en kommunal budget som ligger i linje med
behoven i form av äldrevård, utbildning,
barnomsorg, bostäder, klimatomställning på
sikt är omöjlig om inte den ojämlika
fördelningen i hela samhället ändras. Det är att
kämpa för den förändringen politiken borde
handla om! De senaste 30 åren har privata
förmögenheter, framförallt hos den rikaste
procenten av befolkningen, femdubblats
samtidigt som kommuner och landsting
dränerats på resurser.
De ökade klyftorna har att göra med
kapitalismens allt större problem. De superrika
kan idag bara göra vinst på att
privatisera/skära ned på offentlig sektor, pressa
arbetare att springa fortare och genom
spekulation och skattefiffel på det globala
kasinot kallat ”finansmarknaden”.
Det verkliga alternativet är en socialistisk
samhällsomvandling där samhällets resurser
ägs gemensamt och fördelas demokratiskt efter
behov. Samhällets rikedomar skapas av oss
tillsammans genom vårt arbete, oavsett om det
är att utbilda barn, bygga hus, vårda eller köra
buss. Tillsammans har vi också en enorm kraft.
Om vi går samman mot dagens orättvisor kan
ett annat, jämlikt, hållbart och socialistiskt
samhälle byggas. Det är det RS kämpar för.
RS kämpar för nedskärningsstopp
RS är det enda parti som aldrig går med på en
nedskärning. Vi vägrar acceptera sparpaketen
som S och M vill driva igenom i budgeten –
det håller inte att skära på våra viktigaste
behov, särskilt inte när superrika, storföretag
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och banker översvämmas av pengar. För att
stoppa nedrustningen behöver vi kämpa
tillsammans – personal och alla andra som
berörs. Vårt budgetförslag är ett vapen i den
kampen.
De senaste årens S-styre har inneburit
”effektiviseringskrav” (dvs nedskärningar)
som tärt hårt på personalen i äldrevård, skola
och förskola och även slagit mot vårdtagare,
unga och barn – det syns i sjuktal, ökad
frånvaro och klyftor i resultaten för elever.
Nödvändigt underhåll har försummats vilket
skapat stora investeringsbehov.
Samtidigt har kommunledningen gett mer åt
de som har, med utförsäljningar av
gemensamma tillgångar som Lulebo, guldregn
över konsulter och reklambyråer som ska
”sälja” vår stad eller politiska beslut.
Nu vill S och M intensifiera nedskärningarna.
Det här är helt ohållbart – tvärtom behövs
stora satsningar.
Mer personal i äldrevården, 6-timmarsdag
RS vill satsa stort på att öka personaltätheten i
äldrevården (vård- och omsorgsboenden samt
hemtjänst) och samtidigt införa sex timmars
arbetsdag med bibehållen lön – det behövs för
en värdig vård och en arbetsmiljö du inte blir
sjuk av. Vi föreslår start med 6-timmarsdag på
två VOB och två hemtjänstgrupper 2019 –
utifrån de piloterna kan lärdomar dras för en
helomläggning från och med 2020. Vi föreslår
totalt 200 nyanställda undersköterskor och
vårdbiträden, plus en fast anställd vikariepool.
Satsningen på fler ”på golvet” måste
kombineras med utbildningsinsatser för att ha
personal till tjänsterna. Vi föreslår även att
”centralt schemastöd” avskaffas – istället bör
vårdpersonalen på varje arbetsplats få tid
avsatt för att själva lägga schema enligt de
samlade behoven.
Satsningen betyder nedskärningsstopp och
tillskott på totalt 140 miljoner kronor till
nyanställning (20, 40, respektive 80 miljoner
kronor extra per år).
Satsa på klimatomställning
Klimatförändringarna hotar mänsklighetens
framtid. Sveriges koldioxidutsläpp behöver
minska med minst tio procent per år – nu. RS
vill att Luleå ska gå i ledningen för att vända

utvecklingen. Vi föreslår enkla saker
kommunen kan göra:
-

Anta en koldioxidbudget med åtgärder
som minskar kommunens utsläpp med
minst tio procent per år.

-

Satsa på att få fler att välja buss över
bil genom att ge LLT 20 miljoner till
sänkt biljettpris (med en fjärdedel 2019
och med hälften fr o m 2020).

-

Främja närodlad, ekologisk
matproduktion, öka andelen
vegetariska skolmåltider i samråd med
eleverna till minst hälften år 2021.

Dessutom vill RS investera 50 miljoner kronor
i att börja de nödvändiga
klimatomställningsåtgärderna. Vi föreslår att
det här ska innehålla:
-

15 nya biogasbussar (för utbyggd trafik
och att ersätta utgående dieselbussar)

-

Uppgradera och bygg ut LLT:s
biogastankstation, plus en
biogastankstation för allmänheten

-

Klimatrenovering av kommunens och
Lulebos fastigheter

-

Samordna, reducera och klimatanpassa
kommunens transporter – skapa
samlastningscentral

-

Ängsmark istället för artfattiga
gräsmattor närhelst möjligt

-

Förankra omställningen hos luleborna
genom stor utbildningsinstats/dialog

Att börja införa sex timmars arbetsdag är
också ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle,
där det finns mer tid att gå, cykla, åka
kollektivt och för engagemang. För att på
riktigt ha en chans att stoppa den
klimatkatastrof som redan är i allt snabbare
rullning behövs masskamp för att lägga om
industri, jordbruk och hela organisationen av
samhället – ett systemskifte från kapitalismens
vinstjakt till ett socialistiskt samhälle där
resurserna ägs och fördelas demokratiskt enligt
människors och naturens behov.
Hållbart Luleå
RS vill också satsa på att stoppa
stordriftsprojektet ”Framtidens Skola” och
istället satsa på ökad personaltäthet i förskola,
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skola och fritids, samt lönelyft för alla lärare.
Folkomröstningen om skolstrukturen (som S,
M och LPO stoppade) är en viktig
demokratifråga vi kämpar vidare för.
Vi vill också satsa på drogfria mötesplatser i
hela kommunen, gratis simskola,
åretruntboende för hemlösa och på arbetet mot
kvinno- och HBTQ+-förtryck.
Nog med direktörsfasoner och höga hästar
– förtroendevalda på arbetarlön, stoppa
konsultcirkusen
RS står för att politiker ska dela väljarnas
villkor. Därför föreslår vi att det är
medianlönen hos en anställd i kommunen som
ska vara utgångspunkt för arvodena till
förtroendevalda i Luleå. Alltså 27 357 kr i
månaden till kommunalråden och andra
heltidspolitiker (istället för 66-74 000 kronor
som idag), hälften till oppositionens
gruppledare. Vi skär också ned
kommunalråden från tre till två.
Genom att sänka politikerarvoden på flera sätt
sparar vi 7-7,5 miljoner kronor per år.
Ytterligare tio miljoner föreslår vi att spara på
partistöd samt elitistisk ”representation”,
kurser och konferenser.
RS vill också sätta stopp för att pengar som
behövs i t ex skola och omsorg trollas bort i
förskönande reklam eller för att smörja
direktörer. Vi tar bort så kallade ”strategiska
utvecklingsinsatser”, ”påverkansarbete i
Almedalen”, ”näringslivsfrämjande åtgärder”,
Austin-projektet, elitsponsring,
marknadsföring, mm – totalt 41,7 miljoner
kronor.
RS vill dra ned på användandet av konsulter
och inhyrd personal som dränerar kommunen
på stora pengar, särskilt på kommunledningsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen
– istället kan mer verksamhet utföras i egen
regi.
Vi måste kämpa tillsammans för resurserna
som behövs
RS vill stoppa alla nedskärningar på
verksamheten – allt från räddningstjänsten till
förskolan och stödet till nyanlända – och
istället satsa stort där det behövs. Första året
täcks kostnaderna för allt det här genom det
kommunen får igen i lägre sjukskrivningar,

mer bussresande, stopp för politikerförmåner
och meningslösa utgifter, utdelning från
bolagen mm. Men för att det ska gå att
fortsätta behövs mycket mer pengar till
kommunen – vår viktigaste uppgift är att vara
med och kämpa för att omfördela samhällets
resurser.
Därför bygger vår budget på en kampanj för
ökade statsbidrag. Luleå kommun behöver 250
miljoner mer i statsbidrag år 2021 för att
kunna genomföra det vi föreslår. Det kan
jämföras med att Luleå skulle ha haft 354
miljoner kr mer i statsbidrag nu om de legat
kvar på samma nivå som år 1980! Och att
Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger
att det krävs minst 43 miljarder mer till
kommuner och landsting år 2022 bara för att
behålla dagens otillräckliga nivå på
verksamheten.
Kapitalismen är ohållbar – svaret är
socialism
Sverige är rikare än någonsin men resurserna
är idag återigen lika snett fördelade som på
1600-talet. RS kämpar för att omfördela
resurserna – från storföretagens och bankernas supervinster, utförsäljningar,
privatiseringar och vinster i välfärden, de
superrikas skattesänkningar, RUT-bidrag,
upprustning av militär och krigshets, till där
människors verkliga behov ligger.
RS fullmäktigeplatser är ett verktyg, men det
behövs mycket mer – vi vill kämpa
tillsammans med luleborna på arbetsplatser,
skolor, gator och torg för ett landsomfattande
uppror för pengarna tillbaka till välfärden.
Eftersom de förvaltar det kapitalistiska
systemet där de superrikas vinst går över allt
har högerpolitiker från S till M inget annat att
erbjuda än nedskärningar utan slut och ökade
klyftor – medan de sparkar nedåt på flyktingar
och sjuka och ignorerer klimathotet mot vår
existens.
Rättvisepartiet Socialisterna står för den enda
realistiska lösningen – det här systemet måste
avskaffas och ersättas med en demokratisk
socialistisk värld.
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Driftsbudget (jmf med budgetberedningens förslag)
(i tusental kronor, negativt tal = inkomst/minskad kostnad/resultatförbättring)
Barn- och utbildningnämnden
Ökat lärarstöd, personalförstärkning
Lärarlönelyft för alla

Socialnämnden
Höjd bemanning, Projekt 6 timmars arbetsdag
Vikariepool äldreomsorg
Åretruntboende för hemlösa
Summa Soc

2019

2020

2021

10 000
10 000

15 000
10 000

20 000
10 000

20 000

25 000

30 000

20 000
2 000
1 000
23 000

40 000
2 000
1 000
43 000

80 000
2 000
1 000
83 000

Valnämnden
Folkomröstning Framtidens Skola

500

Låg kostnad pga samorganisering med EU-val

500

-

-

Kommunstyrelsen
Nedskurna politikerförmåner:
Arvoden
Representation
Kurser & Konferenser
Partistöd

-

7 000
1 000
4 100
4 300

-

Minskade konsult/entreprenörskostnader

-

11 000 -

7 250
1 100
4 200
4 350

-

11 000 -

Bland annat två istället för tre kommunalråd.
7 500 Lön som genomsnittligt kommunanställd.
1 200
4 300
4 400
11 000 Gäller konsultkostnader i hela kommunen.
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Slopade nedskärningsuppdrag nämnderna
Slopad minskning av löneanslag
Slopad omstruktureringsreserv
Höjda lägstalöner
Höjda ferielöner
Kollektivtrafik - sänkta restaxor
Mot sexism, kvinno- och HBTQ-förtryck: utbildning/certifiering

-

71 820
6 000
14 000

157 460
12 000
10 000
4 000
20 000
2 000

2 000
10 000
2 000

Projekt anpassade tjänster
"Medel för strategiska utvecklingsinsatser"

500
-

Minskade kostnader sjukskrivningar
Minskade anslag EU-projekt
Minskad anslag marknadsföring (inkl organisation) & LNAB
Näringslivsfrämjande åtgärder
Avveckla Austin-projektet
Avveckla "påverkansarbete"/Almedalen
Elitsponsring: avskaffas
Utdelning Luleå kommunföretag

-

Kampanj för ökade statsbidrag

8 000 10 000
2 500
15 000
10 000
2 000
1 200

223 900
18 000

-

10 000
4 000
20 000 Motsvarar ungefär en halvering av taxan.
2 000

1 000
8 000 15 000
2 500
16 000
10 000
1 000
1 200
20 000

-

-

150 000 -

1 000
8 000 Endast folkhälsomedlen + 2mkr behålls
Total kostnad är minst 100 miljoner kronor.
20 000 Minskar drastiskt med 6h arbetsdag.
3 500
17 000
10 000
2 000
1 200
20 000
250 mkr motsvarar ökade statsbidrag med 33
miljarder till kommunsektorn, mindre än en
tredjedel av fyra storbankers vinster per år.
Om statsbidragens andel av budget för Luleå
varit som 1980 hade kommunen haft 354 mkr
250 000 mer.

Förändrade kapitalkostnader pga RS investeringsbudget

-

266 1 954 -

4 935 50 075 -

3 625
84 825

Stadsbyggnadsnämnden
Slopad V/A-rabatt storföretag

-

1 500 -

1 500 -

1 500
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-

1 500 -

1 500 -

2 500

800
1 000
2 000

1 500

Kultur- och Fritidsnämnden
Höjd ersättning Konsthallen - konstnärsavtalet
Drogfria mötesplatser
Avgiftsfri simskola

800

Omförhandling Coop & LEAB arenaavtal

-

400 2 900 -

10 408 6 608 -

Förändrat resultat gentemot budgetberedning

-

46 854 -

9 817 -

Årets resultat (tkr)

46 646

87 683

800
1 000 Tex bibliotek/ familjecentraler/fritidsgårdar
1 500
Enligt Aftonbladet är Luleå Hockey den 3:e
10 416 mest kommunstödda klubben i SHL.
7 116
19 559

128 141

Investerings- och exploateringsbudget
(jmf mot budgetberedningens förslag)
Utemiljö skolor & förskolor
Stadsöskolan - tillbyggnad genomförs ej
Renovering skolor Gammelstad

5 000
- 20 000

Lekparker
Gång- och cykelvägar
Drogfria mötesplatser
Investeringar i utrustning/Maskinpark
V/A-åtgärder Sörbyarna
Klimatomställningsprojekt
Munkebergs Strand&Kuststad etapp 3 genomförs ej.

500
3 600
15 000
20 000

-

50 000
1 000 -

5 000
90 000 20 000
500
3 600
10 000
15 000

50 000
1 000 -

5 000
140 000
40 000
500
3 600
10 000 Tex bibliotek/familjecentraler/fritidsgårdar
15 000 För att minska konsulter/entreprenader
Öka kapaciteten för att tillåta byggande
Klimatrenovering fastigheter, klimatneutrala
50 000 fordon, tankstationer biogas mm
7 000
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Brandstation: ny lösning med två stationer
118 600 139 700
Hertsö badhus
30 000
Förändring jämfört med beredningens förslag
5 500 96 600
Alla investeringar kopplade till "Framtidens Skola" fryses i väntan på en ny utredning och plan.

20 000
30 000 Projektet utökas för tävlingsbassäng
27 100

Yrkanden



Att kommunen inför ett helt nytt arbetssätt, där brukare, personal och andra berörda från första början involveras i dialog och beslut om förändringar i verksamheten.



Att all ytterligare privatisering av kommunal verksamhet stoppas.



Att kommunen startar ett klimatomställningsprojekt som investerar i Luleås omställning mot ett hållbart samhälle.



Att kommunen inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i äldrevården.



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 det finansiella målet på ett årligt överskott med 2% av skatteintäkter och statsbidrag stryks ur kommunstyrelsens förslag till beslut (punkt 1).



Att avslå inriktningar för för år 2022.



Att anta förslaget till Reviderad budget 2019 och inriktningar inför år 2020-2021 med justeringar i enlighet med innehållet i detta förslag.



Att i övrigt bifalla KS förslag till beslut.

0920-220874, rs.lulea@socialisterna.org
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