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BUDGETANFÖRANDE 2008 

OBS. Det talade ordet gäller.  

 

[Inledning] 

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare,  

Idag ska vi prata om budget för 2009 och plan fram till 2011 

 

Vi kommer att under dagen få lyssna till helt olika framtidsbilder här i fullmäktige, vårt 

budgetförslag som är en garant och ett försvar av välfärden och det andra alternativet som 

kommer att presenteras av högeralliansens företrädare där man vill försvaga densamma.  

  

Det är inte heller en önskebudget som vi presenterar här idag såsom vänsterpartiets budgetförslag 

är, utan en budget där vi återigen tar ansvar för framtiden. Men det ska jag återkomma till alldeles 

strax – först ska jag börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget och 

verksamhetsplan 2009-2011.  

 

För oss socialdemokrater är tillväxt, ökad tillväxt och åter ökad tillväxt nummer ett. Det är det 

som skapar nya jobb och mer resurser till den offentliga sektorn. Det har vi hittills också lyckats 

med i kommunen och vi har ingen ambition av att sänka den målsättningen.  För det är nämligen 

det som vårt budgetförslag handlar om, att skapa fortsatt tillväxt så att vi kan ha en bra välfärd i 

kommunen. En bra tillväxt i Umeå är dessutom bra för länet och landet.  

 

Vårt budgetförslag handlar inte om skattesänkningar eller att privilegiera några få på bekostnad ut 

av andra, utan om satsningar på helheten. Vi vill att alla ska kunna se på framtiden med tillförsikt 

vilket också är möjligt med vårt förslag, trots den borgerliga regeringen.  

 

Men allt är självklart inte rosenrött utan det finns naturligtvis smolk i bägaren. Att regeringen för 

en orättvis och omodern politik är ju inget nytt men nu börjar effekterna med icke-önskvärd 

tydlighet påverka kommunernas ekonomiska förutsättningar, så även Umeå kommuns.  

 

Vi som politiska företrädare i kommunerna kan inte längre gå in och kompensera för regeringens 

ojustheter, ej heller för alla de indragningar som blir konsekvensen av att sänka skatten för dom 

som har det bäst.  
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[Svensk ekonomi och vårpropositionen] 

 

Från att tidigare ha slagit på stora trumman och sagt att arbetslösheten, utanförskapet och 

ohälsan ska minska samtidigt som tillväxten ska öka kan vi nu konstatera att regeringen har 

tvingats skriva ner den prognostiserade BNP-tillväxten flera gånger.  

 

Man befarar också att det kommer att bli en svagare utveckling på arbetsmarknaden, en ökad 

inflation, en minskad köpkraft hos hushållen och lägre skattekraftsutveckling än vad man tidigare 

trott. På samma gång ökar klyftorna och läget ser med andra ord ganska dystert ut. T.ex. innebär 

den ökade inflationen en direkt omfördelning från de fattiga till de rika.  

 

Därtill kommer den nu befarade stigande arbetslösheten framförallt att drabba personer med 

bristfällig utbildningsbakgrund och grupper som är på väg in på arbetsmarknaden, dvs. unga och 

utlandsfödda. Regeringens hetsjakt på individen följt av den platsneddragning som skett inom 

vuxenutbildningen och högskolan rimmar således illa med allt prat om arbetslinjen. För om 

regeringen verkligen skulle vilja ge alla lika möjligheter till arbete och försörjning så borde man 

föra en offensiv politik – på utbildning och kompetensutveckling så att alla kan omskola sig om 

behov finns. Vi socialdemokrater premierar konstruktiva framtidssatsningar.  

 

Vi har också ganska nyligen kunnat höra på nyheterna och läsa i tidningar att hushållen under det 

senaste halvåret upplevt att de har fått mindre kvar i plånboken och där pensionärerna är mest 

nedstämda. De är nämligen också besvikna av att de inte omfattades av den berömda 1000-

lappen som högeralliansen lovade att man skulle få men som visade sig bli mycket mycket 

mindre. Orsaken till hushållens mer trängda ekonomi beror på de höga mat- och 

drivmedelspriser, börsoron, högre boräntor osv. Allt detta spär på den finansiella oron.  

 

Det finns också en hel del andra osäkra parametrar för kommunerna. Likväl, med orubblig 

fasthet, väljer regeringen att fortsätta vältra över statliga kostnader på kommunerna. Ta bara 

exemplet med förändringen av sjukförsäkringssystemet som börjar gälla från första juli i år. 

Förslaget kommer enligt beräkningar från Sveriges kommuner och landsting att innebära att 

10 000 svenskar som idag är sjukskrivna kommer att tvingas söka socialbidrag. Resultat blir att 

viktiga satsningar på skolan och äldreomsorgen trängs undan. Trots detta så nekar 

regeringsföreträdare till att så sker.  
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Vår vilja om en välfärd för alla är svårt och kräver att vi vågar ta ansvar. Det kräver också en god 

ekonomisk hushållning där den bärande huvudtanken är att dagens kommunmedborgare ska 

finansiera sin egen kommunala välfärd.  Det är viktigt att ha i åtanke inte minst beträffande de 

pensionsavgångar som nu finns i antågande.  

 

*** 

 

[Umeå kommuns ekonomiska situation]  

 

Låt mig också säga några ord om Umeå kommuns ekonomiska situation. Under 2007 ökade 

Umeås befolkning med strax under 550 medborgare.  Våra planeringsdirektiv bygger på en 

förväntad befolkningsutveckling om cirka 500 personer för nästa år som sedan följas av en 

förväntad befolkningsutveckling om ca 800 personer per år. Därtill kommer en förväntad 

bostadsbyggandetakt om ca 600 lägenheter per år.  

 

Givetvis kan såväl befolknings- som bostadsutvecklingstakten förändras över åren men det krävs 

ändå att vår målsättning om att öka Umeås befolkningstal ligger fortsatt fast. Umeås attraktion 

och utvecklingskraft ligger i att kommunen förmår att locka till sig fler personer som vill bosätta 

sig här.  

 

Den totala arbetslösheten i Umeå, öppen och i åtgärder, har på ett år minskat med 2 000 personer 

eller drygt 2 %. Det är mycket glädjande att tillväxten av antalet nya jobb i Umeå har varit hög. 

Samtidigt har arbetet med ohälsan vad gäller kommunens medarbetare gett resultat. T.ex. har 

antalet långtidsfriska ökat från ca 67 till 69 % jämfört med året innan, samt att antalet sjukdagar 

per årsarbetare har minskat. Vid en jämförelse med sista siffrorna för föregående år med årets 

första period (2008) kan vi också se att andelen långtidsfriska uppgår till hela 82 procent.  

 

Fortfarande är emellertid sjukfrånvaron i kommunen hög då den ligger på 8,8 % för 2007. 

Fortsatta krafttag måste därför tas på detta område. Däremot kan vi konstatera att för tertial 1 för 

2008 i en jämförelse med 2007 så har sjukfrånvaron minskat till hela 7,7 %. Vi kan också med 

tillfredsställelse konstatera att i maj i år har antalet sjukskrivna halverats i jämförelse med 2002 års 

siffror till drygt 600 personer.  
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Kommunens systematiska löneöversynsarbete har också fortsatt att ge resultat och kommunens 

står sig väl i jämförelse med andra kommuner. Oavsett om det gäller jämställdhetsprioriteringar 

för att eliminera oskäliga löneskillnader eller rent utfallsmässigt så har kvinnodominerade 

yrkesgrupper som tidigare släpat efter erhålligt rejäla löneökningar.  

 

Det pågår därtill ett kontinuerligt arbete i alla förvaltningar med att försöka uppnå fullmäktiges 

målsättning om heltid som norm, deltid som möjlighet genom att se över deltidanställningarna.  

Och det är bra men det ska under året och bör även kommande år prioriteras än mer. Alla har 

rätt till en lön att leva på.  

 

Socialtjänsten är den förvaltning som vid en jämförelse över förvaltningarna har lägst andel 

heltidsanställda. Socialnämnden har dock beslutat om att alla i vården ska ha rätt till önskad 

sysselsättningsgrad och via en nyligen genomförd enkät är 66 procent nöjda med sin 

sysselsättningsgrad. Men arbetet måste intensifieras ytterligare så att de som ännu inte har den 

sysselsättningsgrad som man önskar kan få det. Tyvärr tackar de allra flesta nej om det innebär 

byte av arbetsplats för att kunna fylla upp tjänsten. 

 

Ytterligare dialog måste därför föras mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt att arbetet 

organiseras på bästa sätt så att heltidstjänster möjliggörs vilket dock kan innebära arbete även på 

andra arbetsplatser.  

 

Umeå kommun redovisar för 2007 ett positivt resultat med 133,7 mkr. Trots en positiv 

resultatutveckling den senaste femårsperioden är det små marginaler och stor känslighet i 

resultatet när det gäller att upprätthålla en ekonomi i balans. Kommunens ekonomi påverkas 

förutom av investeringar av ett flertal omvärldsfaktorer där några exempel är 

befolkningsförändringar, förändringar i stadsbidrag, kostnader för socialbidrag, löneökningar och 

prisökningar.  

 

*** 

 



 5

[Socialdemokraternas budgetförslag] 

 

Fullmäktigeledamöter och åhörare,  

 

Det är andra året i rad som det finns två tydliga alternativ mot varandra, socialdemokraternas 

kontra högeralliansens förslag. Skillnaderna då som nu kan, i korthet, förklaras med välfärd och 

tillväxt kontra sänkt skatt.  

 

I vårt budgetförslag låter vi skattesatsen vara oförändrad på 22,60. Vi tror att det är det mest 

ansvarsfulla sättet att hantera kommunens ekonomi – med tanke på dom pensionsåtaganden och 

volymförändringar som finns, samt våra politiska prioriteringar. Vårt budgetförslag innebär 

tydliga satsningar på skolan, vården och omsorgen. Vi vill investera i framtiden därför prioriterar 

vi kraftiga insatser på just barn och unga men innan jag går in på det ska jag kommentera den 

förändring som vi bör gällande indexuppräkningarna.  

 

Det kan tyckas krångligt att förstå men det är en rejäl satsning på välfärden och verksamheterna 

som vi lägger i och med att vi justerar upp index med ytterligare 0,5 procentenheter. Ramarna för 

förvaltningarna för år 2009 kommer att räknas upp med 2,5 % för löner och 2,5 % för övriga 

kostnader jämfört med tidigare plan på 2 %. Det är en stor skillnad och en ordentlig satsning. 

Utöver det så fördelas lönereserven på 0,75 % ut på nämnderna direkt, samt att vi behåller en 

central lönereserv på 0,25 %.  

 

Likaså fördelar vi ut det index som finns för köpt verksamhet på de nämnder som berörs, 

framförallt inom skolan och kommundelsnämnderna. Lokalkostnaderna räknas också upp men 

med 1,75 % för 2009. I pengar räknat är detta stora summor som innebär omfattande 

förstärkningar för nämnderna om totalt nästan 120 miljoner kronor i ramökningar i förhållande 

till fastställd plan.  

  

Och när det gäller just nämndernas ramar så tror vi att dom kommer att klara sig med de nu 

fördelade pengarna då de får i princip vad de har begärt. Total omsluter kommunens budget 

nästan 5 miljarder kronor där de stora posterna självklart är skolan och socialtjänsten.  

 

I socialdemokraternas förslag till budget för nästa år satsar vi nästan 60 miljoner kronor på enbart 

för- och grundskolenämnden i syfte att nå målsättningen om 15 barn/barngrupp i genomsnitt 
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och då är kommundelsnämnderna inte inräknad. De får naturligtvis också resurstillskott. Vissa av 

de andra nämnderna får också ett tillskott utöver liggande ram, som t.ex. socialnämnden som får 

en förstärkning om nästan 24 miljoner kronor.  

 

Också värt att notera är att kommunen för nästa år har en investeringsram på nästan en miljard 

kronor följt av ytterligare en miljard kronor som ska satsas år 2010. Det följs av en 

investeringsram om nästan 800 miljoner kronor år 2011. Det är mycket omfattande investeringar 

som rör allt från nya förskoleavdelningar till framkomsten av godsbangården, nytt resecentrum 

till gång- och cykelvägar, äldreboenden till ombyggnad av gymnasielokaler osv.  

 

Det finns dessutom investeringar som vi tar driftskostnaderna för. Badet är ett sådant exempel 

där andra tar ansvar för själva investeringen medan kommunen ansvarar för driftskostnaderna. Så 

kan det också bli för friidrottsarenan.  

 

*** 

 

[Högeralliansens bugetförslag]  

 

När det gäller högeralliansens budgetförslag så är det inte mycket nytt.  

 

Högeralliansen visar åter igen en bristande förståelse för den kommunala processen och där man 

misslyckas med att se människorna bakom siffrorna. Deras budgetalternativ är ett stort fixande 

och trixande för att få siffrorna att gå ihop. Men hur svårt kan det egentligen vara att räkna plus 

och minus.  

 

Det ytterst beklämmande är att det finns poster i deras budgetförslag som närmast kan liknas 

med luftsiffror. Man har dessutom haft svårt att räkna med index då det under budgetprocessens 

gång förelegat vissa osäkerheter om vilket index som använts.  

 

Precis som förra gången vill de sänka skatten med 10 öre för att om fyra år ha sänkt skatten med 

en krona, detta genom att skära i vissa av verksamheterna. Och precis som tidigare vill de också 

minska utvecklingsanslaget som är en strategisk post för att kunna skapa framtida tillväxt och för 

att man ska kunna medfinansiera EU-projekt. Detsamma gäller för kommunstyrelsens 
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oförutsedda pott som dom vill skära ner på. Att högeralliansen därefter försöker prata om tillväxt 

blir därför ganska ihåligt.   

 

Det blir också lite smått komiskt när man läser högeralliansens förslag till budget då de försöker 

ge bilden av att det finns 15 miljoners kronor som är luft i administrationen. Alliansen som idag 

presenterar åtskilliga förslag till särskilda uppdrag som direkt medför ökad byråkrati.  

 

Ytterligare ett exempel på att budgetprocessens ibland nästan blir en fars är när högeralliansen 

tror att man kan spara 7 miljoner kronor inom handikapp- och äldreomsorgen genom att 

konkurrensupphandla, vilket inte stämmer. Först läggs priset fast, därefter konkurrerar man om 

bäst kvalitet och den som kan prestera bäst kvalitet till det satta priset vinner upphandlingen. Det 

blir därför nästan som luftpengar då de inte skulle kunna realiseras i verkligheten.  

 

Vi har också använt oss av olika metoder för att redovisa dom minskade arbetsgivaravgifterna. Vi 

socialdemokrater vill fördela ut dom dit de behövs medan högeralliansen vill att de ska ligga kvar 

hos nämnderna, vilket kan slå högst olika beroende på hur många ungdomar som är anställda. 

Därtill så är det högst osäkra prognoser då alliansen baserar sina uppgifter på ett snitt om hur 

många ungdomar som fanns anställda i förvaltningarna år 2007.  

 

*** 
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[Avslutning] 

 

Fullmäktigeledamöter och åhörare,  

 

Under socialdemokratisk flagg har vi i kommunen under de senaste åren kunnat visa upp mycket 

goda resultat, inte bara ekonomiskt utan också kvalitativt, då kommunen vunnit och förärats 

otaliga priser. Det senaste priset som kommunen har hedrats med är från FN inom kategorin 

världens bästa innovativa lösning inom den offentliga sektorn. Och istället för att som 

högeralliansen föreslå skattesänkningar vill vi fortsätta att förbättra och utveckla den offentliga 

sektorn.  

 

Dessvärre finns det nu orosmoln i horisonten. Tecken som vi som kommunpolitiker måste ta på 

allvar, uppmärksamma och vara medvetna om. Vad är det jag talar om? Jo, naturligtvis så är det 

högeralliansens politik som börjar nu få effekt på den kommunala ekonomin och såväl som för 

människor i allmänhet. Resultatet är mindre pengar i börsen för båda två.  

 

Trots det så tror vi socialdemokrater att det går att fortsätta att utveckla kommunen och skapa en 

god tillväxt. Vi vill fortsätta att ta ansvar för Umeå och tillsammans med medborgarna försöka 

stärka kommunen på bästa sätt. De satsningar som vi vill göra för nästa budgetår tror vi är det 

bästa för Umeås utveckling.  

 

En av dom absolut viktigaste frågorna är att fortsätta växa om än att utvecklingen kanske hejdas 

något med målet att bli 200 000 invånare år 2050. Tillsammans kan vi och i fortsatt bred 

samverkan mellan kommunen, näringslivet och universitetet ta tillvara och utveckla de 

tillväxtfaktorer som finns.  

 

Tillvägagångssättet och uppfattningarna skiljer sig dock åt. Medan Anders Ågren och company 

bockar och bugar åt Svenskt Näringslivs populärvetenskapliga kampanjundersökningar bland sina 

egna medlemmar, inga andra, väljer vi andra att tro på Statistiska Centralbyrån och Sweco 

Eurofutures mer vetenskapliga undersökning, den så kallade Näringslivsbarometern. 

Undersökningen vänder sig till företag i Umeå som har haft ett ärende i kommunen under 

fjolåret.  
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Barometern ger därför ett mer korrekt betyg på hur kommunen klarar servicen till näringslivet. 

Det är därför glädjande att den visar på att företagen i stort sett är nöjda med kommunens 

service. Några områden kan dock förbättras. Barometern är också ett led i den handlingsplan som 

tagits fram som syftar till att utveckla dialogen och servicen till det lokala näringslivet. Det ska 

vara enkelt att komma i kontakt och få hjälp av kommunen.  

 

Vår socialdemokratiska vision är att skapa det goda samhället och den goda kommunen. Det 

innebär investeringar i våra barn och unga, investeringar i våra äldre och investeringar i välfärden. 

Vi står upp för den svenska modellen och vi anser att vårt bugetförslag och politiska ledarskap 

kommer att medge en fortsatt positiv utveckling för Umeå och dess medborgare.  

 

Vi kommer därför att arbeta för det gemensamma bästa – för det tror vi är en nyckelfråga för 

Umeås framtid.  


