
Frågor och svar 

 

Varför väljer ni att styra i minoritet? Borde det inte vara bättre med en tydlig majoritet? 

Vi har ett helt nytt landskap i Luleå där 11 partier utgör fullmäktige. Det finns inget annat 

alternativ som gör anspråk på att styra Luleå och då är det bättre att vi går fram i minoritet och 

sen öppnar upp för alla partier som vill vara med och ta ansvar.  

 

Varför bildar ni inte en majoritet med V och MP?  

Socialdemokraterna samlar nära fyra av tio väljare. Att i det läget avstå från ett kommunalråd 

samt fler andra ordförandeposter och på kort tid låsa oss vid politiska frågor som vi inte ser 

konsekvenserna av är inte rätt väg att gå.  

 

Men ni har ju en majoritet till vänster, varför väljer ni inte den? 

Så enkelt tycker inte vi att man kan tolka valresultatet. Om vi nu fått kritik för att vi haft egen 

majoritet varför ska vi då i nästa led låsa oss vid en annan majoritet där vi inte ens har en 

gemensam politik klar? Vår linje har varit mycket konsekvent i samtalen att Socialdemokraterna 

inte är beredda att hasta fram en politik utan att det kommer ta tid. Om då inte V och MP håller 

med oss där är det mycket bättre och ärligare att vi styr i minoritet och har ett brett samarbete 

med de partier som vill ta ansvar.  

 

Så nu är er plan att gå ihop med Moderaterna? 

Vi har ingen plan på ett politiskt samarbete med Moderaterna. Vi går fram som två enskilda 

partier. Däremot vet vi av erfarenhet att det finns en samsyn och en gemensam ansvarskänsla för 

Luleås utveckling och den tar vi fasta på.  

 

Vad innebär en valteknisk samverkan? 

 Valteknisk samverkan är ett samarbete gällande antal platser i de olika nämnderna och 

styrelserna. Partiernas sammanlagda mandat i kommunfullmäktige slåss ihop inför beräkning av 

antal nämnds- och styrelseposter i syfte att maximera antal platser till de partiet som ingår i denna 

samverkan. 

 

Valteknisk samverkan är såldes endast ett samarbete för att maximera antal platser och är inte ett 

politiskt samarbete där man kommer överens om innehållet i politiken. 

 

Under den tidigare mandatperioden ingick de fyra borgerliga partierna och V valteknisk 

samverkan i syfte att få fler platser i nämnder och styrelser. Det innebar dock inget organiserat 

samarbete mellan dessa partier i politiska frågor. 



 

Vad innebär det här rent konkret? 

I samtliga presidier, KS och nämnderna, inrättas en roll som 2e vice ordförande. Det innebär att 

vi stärker presidierna och öppnar upp för ökad insyn.  

 

Men blir inte då Moderaterna ett rent stödparti åt S? 

Nej! Vår uppfattning är väldigt tydlig. Vi ser att detta öppnar upp för alla de partiet som vill 

medverka till en ansvarsfull och långsiktigt positiv utveckling av Luleå.  

 

Media säger en sak och ni en annan, varför?  

Vi var överens med V om att inte prata om förhandlingarna i media. Detta har dock V gjort. 

Vilket gjort att våra medlemmar fått felaktig information via media. 

 


