Vänsterpartiets budget 2021, plan 2022-2023
Redan förra året uppmärksammade vi i vårt budgetförslag att våra nämnder inte har de ekonomiska
resurser som motsvarar våra kommunmedborgares behov. Vi har blivit fler, och vi ser att vi behöver
möta de volymökningar som varit en utmaning för våra nämnder under en tid.
Vi befinner oss i en tid då vår kommunala organisation är utsatt för stora ansträngningar, i och med den
pandemi som drar över hela världen. Och i många delar har organisationen svarat upp till de
utmaningar vi har, men inte utan påverkan. I detta läge gäller det att befinna sig i nuet och reagera på
de utmaningar som uppstår, men det gäller även att se framåt och se de utmaningar som kommer.
Vi anser inte att det just nu är läge att tänka på att spara ner på det man inte anser tillhöra kommunens
lagstyrda verksamhet.
Vänsterpartiet anser att vi nu, i dessa väldigt speciella tider bör skjuta till de resurser som behövs för att
få en robusthet i organisationen så att vi klarar av den situation vi nu befinner oss i.
Vi satsar på förebyggande verksamhet för våra medborgares fysiska och mentala hälsa under rådande
pandemi, och efterdyningarna av densamma. Vi satsar på arbetsmiljön för personalens och
medborgarnas skull. Vi satsar för att i en speciell situation behöver våra verksamheter speciella
förutsättningar för att klara av att hantera en pandemi. Vi satsar för att våra medborgare ska kunna bo,
leva och verka i en kommun som svarar upp till de behov som finns här och nu.
Vänsterpartiet väljer i vår budget att främst lägga resurser på verksamheter riktade till våra barn och
unga, då vi anser att det är av allra största vikt att dessa får en så bra start i livet som möjligt. Genom
flera av våra kommunala verksamheter kan kommunen medverka till detta.
Vänsterpartiet föreslår att man återställer den kommunala skattesatsen med de återstående 20 öre som
man genom åren sänkt den med, plus att man ökar på det med 5 öre till. På så sätt får vi en realistisk
budget som motsvarar de faktiska behov som vår kommun har idag. Vänsterpartiet anser att den
kommunala utdebiteringen år 2021 ska vara 20 kronor och 76 öre.

Kommunstyrelsen
Vänsterpartiet väljer att avsätta medel på central nivå för att utreda hur vi kan göra våra skollokaler
ändamålsenliga när det gäller arbetsmiljön för våra elever och vår personal, en tillfällig personalresurs
ska utreda hur vi behöver bygga för att kunna minska våra barngrupper i förskola/skola/fritidshem och
anpassa dessa lokaler för barn/elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi vill ha ett barnombud på central nivå som tillvaratar barnens intressen inom vår kommunala
organisation, detta utifrån att Barnkonventionen blev lag 2020.
Vi vill även tillföra medel centralt (under planperioden) för att kunna genomföra det som
personalresursen för digitalisering, som majoriteten har med i sitt budgetförslag, ser att vår organisation
behöver utveckla.
Kultur- och fritidsnämnden
Vänsterpartiet vill ha en högre investering med avseende på inbyggd isstadion än majoriteten, och vi
vill ha det snabbare. Behovet av isyta under längre tid än vårt klimat tillåter är stort, och detta
möjliggör för fler av våra medborgare att kunna nyttja denna verksamhet. Allmänhetens åktid kan
utökas, och barn och unga kan i högre grad nyttja isstadion när säsongen kan förlängas.
Vi har alla insett, speciellt i dessa tider när våra möjligheter till det vanliga är begränsat, att människans
behov av fritidssysselsättning är stor. Därför vill vi att staden, efter att vi firat kommunsammanslagning
2021 och stadens 100 års jubileum 2022, fortsätter att utveckla vårt evenemangsutbud så att våra
medborgare kan nyttja även den sortens kultur. Kulturella aktiviteter stärker folkhälsan.
Ett extra föreningsstöd i och med pandemin utbetalas även nästa år, om vi får bestämma. Och läggs
därför in i kultur och fritids budget.
Då vi för folkhälsans skull behöver satsa på förebyggande insatser tar vi bort det generella
effektiviseringskravet för kultur- och fritidsnämnden under planperioden.
Skolnämnden
Vänsterpartiet ger mer resurser för särskilt stöd i skola/förskola/fritidshem då vi ser att här finns ett
stort behov. Att underfinansiera det särskilda stödet är ingen bra idé om vi vill ha barn och unga som
går ur skolan, och kommer vidare till studier och arbete. Att inte ge denna grupp samma förutsättningar
som andra elever är olagligt.
Vi förbättrar arbetsmiljön i förskola/skola/fritidshem genom att skjuta till resurser för att minska antal
barn/elever per grupp/klass. I grundskolan enligt evidensbaserad socioekonomisk resursfördelning. Vi
ger mer pengar för att öka kvaliteten på skolmåltiderna.
Vi skjuter till pengar för att kunna utveckla skolbiblioteksverksamheten. Enligt skolnämnden själva,
vilket kunnat utläsas i deras handlingar, har eleverna på våra skolor inte samma tillgång till
skolbiblioteksverksamhet. Vilket ger ojämlika förutsättningar, vilket vi tycker är fel.
Kulturskolan får pengar för att kunna sänka deltagaravgifter och för att kunna utöka verksamheten
under planperioden. Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla barn och unga, inte bara ett fåtal som
kommer från resursstarka familjer.

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Vänsterpartiet skjuter till pengar för en fältassistent till, så att de blir fyra stycken som kan jobba
utåtriktat två och två.
Vi skjuter även till pengar så att de ungdomar som enligt gymnasielagen är kvar i kommunen får
någonstans att bo.
Tekniska nämnden
Vänsterpartiet vill ha kvar buss 767. Att ha kvar bussen på denna linjen tycker vi är viktigt för området.
Vi återinför seniorkort från 65 år, i lågtrafik zon A. Så att pensionärerna inom samma zon får samma
förutsättningar.
Vi skjuter till resurser för trafiksäkerhet för barn och unga, bl.a. säkra cykelställ vid kommunens
fritidsanläggningar och skolor.
Vi tycker att barn och unga som behöver åka färdtjänst för att ta sig till sina fritidsaktiviteter ska kunna
göra det under samma förutsättningar som de som åker kollektivt, dvs lika villkor motsvarande
fritidskort zon A, årskurs 7-9.
Stadsmiljön, utsmyckning och evenemang får tillskott då det finns behov av detta.
Vi ser att tekniska har stora potential vad gäller digitalisering (brukarnytta), därför ligger det en
”effektiviseringspost” på 1,5% under planperioden.
Utbildningsnämnden
Vänsterpartiet väljer att lägga medel på särskilt stöd till även gymnasieskolan. Även här ser vi att
behovet finns, för att våra elever ska kunna gå ur skolan och komma vidare till högre studier och
arbetsliv.
Vård- och omsorgsnämnden
Vänsterpartiet skjuter till ekonomiska medel för att kompensera ett uppkommet bortfall inom bostad
med särskild service.

