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Istället för avveckling – kämpa för 

satsningar enligt behoven 

”Vi kan inte fortsätta som förut” har 

under året varit mantrat för den 

kommunledning som i skrivande 

stund är i sönderfall. S-M-ledningen 

har sen mandatperiodens början drivit 

på för dramatiska neddragningar, 

början på en sorts systemskifte i 

välfärden. Den välfärd som f inns har 

vunnits under lång tids kamp och 

tryck underifrån. Efter årtionden av 

nedskärningar håller många 

verksamheter bara precis ihop idag – 

ofta på bekostnad av personalens 

hälsa samt att de svagaste faller 

emellan. Nedläggningar av skolor och 

förskolor, stordrift och ändlösa 

”effektiviseringar” gör stora hål i 

välfärden och signalerar en avveckling. 

Rättvisepartiet Socialiserna kämpar för 

förändring åt motsatta hållet. För oss 

betyder ”vi kan inte fortsätta som 

förut” att det är hög tid att ta strid för 

att utveckla välfärden istället för att 

avveckla den, att kämpa för resurser 

enligt behoven. RS alternativa 

budgetförslag är också en 

programförklaring – det visar på 

behovet av en grundläggande 

omfördelning av samhällets resurser. 

De senaste 30-40 åren har en 

baklängesrevolution ägt rum: allt 

mindre andel av samhällets totala 

resurser går till löner, allt mer blir 

kapitalvinster. Sverige är rikare än 

någonsin, men allt mindre andel av 

samhällets resurser går till offentliga 

sektorn, allas gemensamma välfärd – 

allt mer är idag privata förmögenheter 

(de har femdubblats sen 1990!). 

Samtidigt pågår 

befolkningsförändringar som Luleås 

kommunledning ger hela ansvaret för 

kommunens ekonomiska problem: 

andelen barn och, framförallt, äldre i 

befolkningen ökar och därmed 

behoven av välfärd som skola, 

förskola och äldrevård. Att människor 

är friskare och lever längre är 

framgångar för välfärdssamhället, 

men för styret vi har idag ses det som 

ett problem. 

Nedskärningspolitikernas lösningar är: 

jobba längre (helst i graven), spring 

fortare, och förhoppningar om att 

maskiner ska kunna ersätta människor 

(”digitalisering”). 

Nio av tio kommuner skär ned idag. S 

och M i Luleå vill med sin budget 

skära 269 miljoner kronor, 

nedskärningar som slår hårt mot 

äldrevården, skolan och förskolan och 

skapar en ännu mer ohållbar 

arbetsmiljö och livssituation för 

luleborna. Deras politik fortsätter att 

bidra till ökande klyftor, ekonomiska 
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motsättningar, och de skenande 

klimatförändringar som hotar hela 

världen. 

Kommunerna behöver ett 

välfärdsuppror 

Finansdepartementet uppskattar att 

f inansieringsgapet i välfärden 

(”skillnaden mellan den utgiftsnivå 

man kan ha med dagens skattesats 

och utgiftsnivån som krävs för att 

upprätthålla dagens nivå på 

välfärden”) till år 2026 till 90 miljarder 

kronor.  Enligt flera bedömare är det 

här en underskattning. Bl a pekar 

Handelsbankens på ett 

f inansieringsgap på 140 miljarder 

kronor – ändå har de inte räknat med 

de troliga effekterna av den tvärnit för 

Sveriges ekonomi som nu satt in. 

Arbetslösheten har inte stigit så 

snabbt sen f inanskrisen 2008-2009. 

Då förlorade 125 000 arbetare sina 

jobb i Sverige, omkring en fjärdedel av 

dem på grund av neddragningar i 

kommunerna. Då förvärrades den 

ekonomiska krisen i och med 

kommunernas kris och strävan efter 

budgetöverskott. Idag f inns skriande 

behov av personal i kommunerna, 

men nu dras det ned även där 

samtidigt som folk förlorar jobben i 

privat sektor. 

Till skillnad från S-ledningen i Luleå, 

som ser statsbidragens storlek som 

skrivna i sten, säger bl a 

Handelsbanken att staten skulle 

behöva skjuta till rejäla resurser nu. 

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 inte vill 

veta av 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! 

Stopp för alla ”effektiviseringar” 

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 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. 

Vi visar att det f inns ett alternativ. Med 

RS budget går det att redan 2020 

börja den absolut nödvändiga 

satsningen på vård, skola, 
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klimatomställning och bättre 

arbetsvillkor genom att skära ned på 

de styrande politikernas förmåner, 

sluta smöra för direktörerna och 

strössla pengar på konsulter. 

De senaste åren har S och M drivit 

igenom ”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, personalflykt, ökad frånvaro 

och klyftor i resultaten för elever. 

Nödvändigt underhåll har försummats 

vilket skapat stora investeringsbehov. 

S och M förbereder nu för ännu mer 

intensiva nedskärningar från 2020. 

Svaret på det nya utjämningssystemet 

är inte att buga och bocka utan att 

kämpa för mer resurser till alla 

kommuner. 

Skolorna kvar, hållbart Luleå! 

Stordriftsprojekt som ”Framtidens 

skola” är också en del i 

nedskärningarna – med storskaligt 

fabrikstänk ska arbetskraften i skola 

och äldrevård kunna utnyttjas ännu 

hårdare. Nedläggningar av skolor och 

förskolor ser på pappret ut som 

snabba besparingar, som i själva 

verket blir höga kostnader för 

samhället. 

RS vill riva upp ”Framtidens skola” och 

låta personal, föräldrar och barn 

tillsammans med andra berörda vara 

vägledande i att ta fram en ny 

utvecklingsplan för skola och förskola. 

Istället för nedläggningar vill vi se 

satsa på ökad personaltäthet i 

förskola, skola och fritids. 

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. Vi tror inte att Ms 

ökade kameraövervakning ökar 

tryggheten och slopar det projektet. 

Mer personal i äldrevården, 6-

timmarsdag, kontroll över schemat 

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 

2020 – utifrån de piloterna kan 

lärdomar dras för en helomläggning 

från och med 2021. Vi föreslår totalt 

200 nyanställda undersköterskor och 
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vårdbiträden. Vi vill också införa en 

fast anställd vikariepool. Satsningen på 

fler ”på golvet” måste kombineras 

med utbildningsinsatser för att ha 

personal till tjänsterna. 

Vi föreslår även en omställning av 

schemaläggningen – istället för 

”centralt schemastöd” och press som 

innebär bl a delade turer, långpass 

med 14 timmar på arbetsplatsen och 

minutscheman i hemtjänsten behöver 

vårdpersonalen på varje arbetsplats få 

tid avsatt för att själva lägga schema 

enligt de samlade behoven. 

Försök med kortad arbetstid visar på 

stora förbättringar av personalens 

hälsa. Ohälsa minskar även med ökat 

inflytande över arbetssituationen. 

Stoppa konsultcirkusen – 

förtroendevalda på arbetarlön 

Samtidigt som de ”effektiviserar” och 

stänger ned har kommunledningen 

gett mer åt de som har – inklusive sig 

själva med höjda kommunalrådslöner 

och ett ”oppositionsråd”. 

Utförsäljningar av gemensamma 

tillgångar som Lulebo, guldregn över 

konsulter och reklambyråer som ska 

”sälja” Luleå eller en viss politisk linje 

har med rätta gjort många arga. De 

skandaler som just nu rullas upp 

avslöjar en genomrutten VIP-kultur i 

högsta ledningen. 

Förra året ökade kommunens 

konsultkostnader med nära åtta 

miljoner till över 60 miljoner kr. RS 

budgetförslag drar ned på betalandet 

av konsulter med 14, 15 respektive 16 

miljoner kr år 2020, 2021 och 2022 

(gäller hela kommunen). Vi föreslår 

köpstopp för s k "strategisk 

rådgivning", coachning och liknande 

och en översyn av alla konsultavtal. 

Särskilt på kommunledningstaben och 

stadsbyggnadsförvaltningen tror vi att 

mycket kan sparas. Överlag kan mer 

verksamhet utföras i egen regi, särskilt 

om vi som RS föreslår satsar på mer 

egen utrustning. 

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. 
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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 ”näringsfrämjande åtgärder”, 

”strategiska utvecklingsinsatser”, 

Austin-projektet och elitsponsring, och 

minskar anslagen för  marknadsföring, 

t ex i Almedalen, samt för EU-projekt. 

Totalt 43,7 miljoner kronor. 

Liksom fackföreningarna anser vi 

också att S-M-satsningen på ”digital 

utveckling” är ur proportion med 

behoven av mer folk i verksamheten 

och minskar därför anslagen med 

hälften. Vi drar också ned på 

kommunstyrelsens anslag för 

”oförutsedda utgifter”. Totalen för våra 

nedskärningar på konsulter, 

politikerförmåner, PR och liknande är 

98,8 miljoner kr år 2020.  

Satsa på seriös 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 

istället för bil genom att ge LLT 

ökade anslag till sänkt biljettpris 

och minskad klimatpåverkan. 

- Främja närodlad, ekologisk 

matproduktion, öka andelen 

vegetariska skolmåltider i 

samråd med eleverna till minst 

hälften år 2022. 

- Prioriterad upprustning av 

gång- och cykelvägar. 

Dessutom vill RS investera 50 miljoner 

kronor i att börja de nödvändiga 

klimatomställningsåtgärderna. Det 

handlar både om investeringar, 

samordning och annorlunda 

arbetssätt. Vi föreslår att det här ska 

innehålla: 

- 15 nya biogasbussar (för 

utbyggd traf ik 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 
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- 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 f inns 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. 

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, ökad 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 300 miljoner mer i 

statsbidrag år 2022 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! 300 miljoner mer till Luleå 

kommun motsvarar 71,5 miljarder 

kronor i ökade statsbidrag till alla 

kommuner och regioner tillsammans. 

Det kan jämföras med de 93,3 

miljarder kronor som Sveriges fyra 

stora banker gjorde i vinst år 2018. 

Behovet av ett välfärdsuppror, för en 

samordnad kamprörelse för en 

omfördelning av samhällets resurser, 

har aldrig varit större. 

Kapitalismen är ohållbar – svaret är 

socialism 

Luleå sägs vara en av kommunerna 

med bäst förutsättningar i landet. 

Ändå har vi enligt S och M inte råd 

med skolor och förskolor i levande 

stadsdelar och byar, med rimliga 

arbets- och livsvillkor i hemtjänsten 

eller med någon seriös klimatsatsning. 

Då har vi att göra med ett systemfel. 
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Klyftan mellan växande rikedom och 

krympande budgetutrymme i 

kommunerna har sin grund i att det 

ekonomiska systemet, kapitalismen, är 

ohållbart. Det syns också de allt 

skarpare krislägena vad gäller klimatet 

och ekosystemen, klassklyftorna, 

säkerhetsläget globalt samt ekonomin. 

Nu går det kapitalistiska systemet mot 

ny ekonomisk kris, efter att redan ha 

använt upp de verktyg som undvek 

global ekonomisk härdsmälta 

2008/2009. 

I ett system på dekis blir de superrika 

ännu rikare genom att göra vinst på 

att privatisera/skära ned på offentlig 

sektor, pressa arbetare att springa 

fortare och genom spekulation och 

skattef iffel på det globala kasinot 

kallat ”f inansmarknaden”. 

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. 

Driften högerut har nått en ny, farlig, 

nivå med den mörkblåa politik som 

den svaga S-regeringen nu driver 

med stöd av C, L och MP, och med det 

allt tydligare brun-blå block som M, 

SD och KD formerar kring splittring, 

rasism och unken sexism.  

Nu hotar ännu snabbare växande 

klyftor både mellan de superrika och 

”vanligt folk” samt storstad och 

glesbygd, med allt mindre skyddsnät. 

Det behövs ett verkligt, kämpande 

vänsteralternativ på riksplanet. 

I världen, Sverige och nu även Luleå 

sitter gamla styrande partier allt 

osäkrare, efter årtionden av 

högerpolitik – privatiseringar, 

nedskärningar, attacker på de som har 

det svårast och gåvor till de superrika. 

Hur ohållbart det här systemet är syns 

tydligast i klimatfrågan – 

mänsklighetens överlevnad står på 

spel inom bara ett par generationer, 

kunskapen och tekniken f inns för den 

omställning som krävs för att undvika 

katastrofen, men utsläppen fortsätter 

öka – eftersom storföretagens 

vinstintresse styr. 

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 
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orättvisor kan ett annat, jämlikt, 

hållbart och socialistiskt samhälle 

byggas. Det är det RS kämpar för. 

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. 

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.  

Rättvisepartiet  Socialisterna står för 

den enda realistiska lösningen – det 

här systemet måste avskaffas och 

ersättas med en demokratisk 

socialistisk värld.  
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2020 2021 2022 (år) 

DRIFTBUDGET: 4727933 4676872 4649335 Kommentar 

     
KS/Kommunstaben 194523 39550 -113994 (alla siffror i tkr) 

Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 

Slopade "effektiviseringar" 10800 15800 18800 

Istället för S&Ms generella sparkrav skär vi 

på "VIP"-förmåner & konsulter 

Minskade politikerförmåner: Arvoden: -7000 -7250 -7500 

Bort med kommunalråd nr 3, 

förtroendevalda på arbetarlön 

Minskade politikerförmåner: Kurser & 

konferenser -4100 -4200 -4300 

 

Minskade politikerförmåner: Representation -1000 -1100 -1200 

 Minskade politikerförmåner:  Partistöd -4300 -4350 -4400 

 

Minskade konsult / entreprenörskostnader -14000 -15000 -16000 

Köpstopp för s k "strategisk rådgivning", 

coachning & liknande. Översyn av alla 

konsultavtal. Gäller hela kommunen. 

Höjda lägstalöner   7000 10000 

 Höjda ferielöner 2000 3000 4000 

 
Mot sexism, kvinno & HBTQ-förtryck 

(utbildning / certifiering) 2000 2000 2000 

 Minskade anslag "digital utveckling" -5000 -12500 -15000 Enligt fackens synpunkter. 

Minskade kostnader sjukskrivningar -10000 -15000 -20000 

Sjukskrivning minskar drastiskt med 6h 

arbetsdag & ökat inflytande. 

Minskade anslag EU-projekt -2500 -3500 -3500 
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Minskade anslag marknadsföring inkl LBR, 

Almedalen mm -17000 -18000 -19000 

 Avveckla Austin-projektet -1000 -2000 -2000 

 Elitsponsring avskaffas -1200 -1200 -1200 

 

Kampanj för ökade statsbidrag   -150000 -300000 

300 mkr motsvarar 125 mrd kr i ökade 

statsbidrag till alla kommuner och 

regioner till år 2026, jmf med 

Handelsbankens uppskattning av ett 

behov på 140 mrd kr. 
 

 

 

Socialnämnden 1790896 1845312 1916447 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopade "effektiviseringar" 56800 85200 101800 Så här mycket vill S&M skära - vi vägrar 

Höjd bemanning, projekt 6h arbetsdag 20000 40000 80000 

 

Ställ om schemaläggningen äldrevården 2000 4000 6000 

Nya tjänster för schemaläggning "på 

golvet", på arbetstid. 

Fast vikariepool äldrevård 1000 1500 2000 

 Året-runt-boende hemlösa 1000 1000 1000 

 

     

     
Barn- och Utbildningsnämnden 1887769 1929431 1965868 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopad "effektivisering" 64500 82500 103500 Så här mycket vill S&M skära - vi vägrar 

Personalförstärkning 15000 20000 25000 

Fler pedagoger, assistenter för bättre 

arbetsmiljö 

Öppna stängda skolor & förskolor 5000 7000 11000 

Öppna de som går direkt, undersök 

möjligheterna för alla.  
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Kultur- och Fritidsnämnden 334991 330295 335162 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopade "effektiviseringar" 10400 19700 19700 Så här mycket vill S&M skära - vi vägrar 

Avgiftsfri simskola   1500 1500 Skjuts i tid pga brist på simtider. 

Drogfria mötesplatser   1000 1000 

T ex möteslokaler, bibliotek, fritidsgårdar, 

familjecentraler. 

Höjd ersättning Konsthallen 800 800 800 

 Omförhandlade avtal Coop Arena & LEAB   -10000 -10000 

 Ökat bidrag Musikens Makt 400 480 560 

 

     
Stadsbyggnadsnämnden 197914 197031 195773 

 Våra förslag Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopade "effektiviseringar" 9000 12000 14300 

 Slopad V/A-rabatt storföretag -1500 -1500 -1500 

 Nej till ökad kameraövervakning -1235 -1235   

 

     
Kollektivtrafik 118766 126787 140040 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 
Kollektivtrafik - sänkta restaxor, minskade 

klimatutsläpp 10000 15000 25000 

 

     
Arbetsmarknadsförvaltningen 103438 103694 104282 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopade "effektiviseringar" 3000 4600 6000 Så här mycket vill S&M skära - vi vägrar 
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Miljö- och Byggnadsnämnden 23825 23829 23829 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopade "effektiviseringar" 900 1100 1400 Så här mycket vill S &M skära - vi vägrar 

     

     
Räddningstjänsten 59962 67897 67138 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopade "effektiviseringar" 1400 2300 3250 Så här mycket vill S&M skära - vi vägrar 

     

     
Överförmyndarnämnden 10012 10162 10254 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopade "effektiviseringar" 580 580 580 Så här mycket vill S&M skära - vi vägrar 

     
Valnämnden 3197 204 1813 

   Ingen skillnad mot S-M-budgeten Folkomröstning om skolan 2020 ingår. 

     
Revisionen 2640 2580 2723 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopade "effektiviseringar" 80 120 160 Så här mycket vill S&M skära - vi vägrar 
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Finansförvaltningen -252729 -145726 -48146 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Slopade "näringsbefrämjande åtgärder" -10000 -10000 -10000 Nog med guldregn över direktörer. 

Slopade "strategiska utvecklingsinsatser" -8000 -8000 -8000 Kvar blir 6 mkr för bl a folkhälsoinsatser. 

Minskade anslag KS oförutsedda -1000 -1000 -1000 

 Slopad omstruktureringsreserv -20000     

 

     
Finansiella poster (intäkter) 72200 72200 72200 

 Räntekostnader -18699 -26365 -41946 

 Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: 

 Ökad utdelning kommunala bolag 20000 20000 20000 
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INVESTERINGSBUDGET 956100 721100 685100 

 

     Våra förslag: Skillnad mot S-M-budgeten: Kommentar:  

Klimatomställningsprojekt 25000 50000 50000 

Nämndövergripande, men framförallt 

SBN, Kollektivtrafik 

Inställd tillbyggnad av Stadsöskolan -10000 -100000 -38000 

Vi river upp "Framtidens skola", stordrift & 

nedläggningar. 

Renovering skolor Gammelstad   20000 40000 

Alla investeringar kopplade till "Framtidens 

skola" fryses i väntan på ny plan. 

Utemiljö skolor & förskolor 5000 5000 5000 

 Gång- & cykelvägar 3600 3600 3600 För att främja klimat & hälsa. 

Investering i maskinpark/utrustning 15000 15000 15000 

Vi vill minska beroendet av 

konsulter/entreprenader. 

Lekparker 500 500 500 

 

Drogfria mötesplatser 5000 5000   

T ex möteslokaler, bibliotek, fritidsgårdar, 

familjecentraler. 

Hertsö badhus   30000 30000 

Utökning med tävlingsbassäng för att ge 

simningen rimliga förutsättningar. 

V/A-åtgärder Sörbyarna 20000     

Öka kapaciteten för att möjliggöra 

byggande. (Avgiftsfinansierat) 
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YRKANDEN: 

          - Att kommunen inför ett helt nytt arbetssätt: personal, brukare, & andra berörda ska från start involveras i dialog och beslut om förändringar i 

verksamheten. 

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

samhälle. 

- Att kommunen antar en koldioxidbudget för att minska klimatutsläppen med minst tio procent per år. 

    - Att kommunen inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön i 

äldrevården. 

       - Att all ytterligare privatisering av kommunens verksamhet 

stoppas. 

        - Att det finansiella målet på ett årligt överskott med 2% av skatteintäkter och statsbidrag stryks. 

     - Att Luleå kommun tar initiativ till en kampanj i syfte att pressa riksdag och regering till att kraftigt höja statsbidragen för alla kommuner och 

landsting. 
 

 

 

 
 

0920-220874, rs.lulea@socialisterna.org 
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