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Budget 2012 och planering 2013-14 

Vi sätter välfärden först.  

Vänsterpartiet i Katrineholm är ett socialistiskt och feministiskt parti. Vi anser att det 

politiska arbetet skall utgå från en humanistisk syn. Människor skall inte betraktas som 

kunder eller ekonomiska variabler i beslutsfattandet. Demokrati är så mycket mer än bara 

rösträtt-det är alla människors lika värde oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder, utbildning eller 

sexuell läggning. Skatt är ett sätt att fördela den välfärd vi skapar tillsammans. Det vi inte 

betalar i skatt får vi istället betala genom avgifter vilket betyder att vi inte får mer i 

plånboken. Den som inte har råd kan då inte heller ta del av välfärden. Därför tycker vi att 

det är viktigt med en solidarisk skattepolitik. Vi tycker att varje budgetår skall avslutas med, 

inte bara ett ekonomiskt bokslut, utan även ett välfärdsbokslut där vi redovisar vad vi har 

fått för pengarna och hur vi har utvecklat välfärden. Det är inte partiets ambition att höja 

skatter, men det är heller ingenting som vi utesluter om välfärden så kräver.  

Vi vill inte att den kommunala verksamheten eller våra gemensamma tillgångar hamnar i 

fickorna på privata vinstintressen. Vi betraktar inte skolan, vården och omsorgen som 

handelsvaror som man kan köpa och sälja som falukorv. Därför säger vi nej till 

privatiseringar av den kommunala verksamheten. Istället vill vi satsa på och utveckla den 

kommunala sektorn, öka personaltätheten och skapa ett jämställt, solidarisk, tolerant och 

miljövänlig kommun. Detta kräver en rättvis fördelning av våra gemensamma resurser och 

att alla har tillgång till vår gemensamma välfärd. Alla anställda i kommunen har rätt att ha 

bra arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö. Det gäller både personal och chefer. Den 

kommunala verksamheten skall inte vara underbemannad. Ingen anställd ska behöva känna 

att man inte räcker till. Ingen skall behöva vara arbetsledare för mer än 30 personer. Detta 

är oerhört viktigt för alla arbetsgivare som vill vara trovärdiga, som goda arbetsgivare med 

en god personalpolicy. Det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra 

arbetsvillkor, det gäller även för de företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det 

är viktigt att ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet 

och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning, socialdumpning och 

tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!  



Ingen kommun i Sverige idag har varit oberörd av den globala finanskrisen. Samtidigt 

påverkas mycket av den kommunala verksamheten av regerings och riksdagsbeslut utan 

medföljande medel. Människor har sagts upp, välfärden har urholkats, köpkraften minskat, 

privata vinstintressen överordnats välfärden och våra gemensamma samhällsfunktioner.  

Arbetslösheten har stigit och kostnaderna för bland annat försörjningsstödet i kommunen 

har ökat vilket anstränger socialnämndens ekonomi. Vänsterpartiet i Katrineholm anser att 

uppsägningar är fel väg att gå i en kommunalbudget. Man kan inte bromsa i en uppförsbacke 

om man vill nå krönet. Det gäller att satsa. Välfärdsatsningar, människor i arbete och 

nybyggnation är vägen framåt för att klara krisen. Vänsterpartiet fortsätter att hävda att det 

är viktigt att värna om de kommunala verksamheterna. Vi anser att privatiseringar och 

entreprenader av dessa inte gagnar kommunen, utan att de kan leda till förlorad insyn i 

verksamheter, försämrad kvalité och minska möjligheten att påverka dess innehåll. Det finns 

mycket arbetsuppgifter som behöver utföras - allt från elevvård till att skapa en bättre 

tillvaro för våra äldre. I många fall handlar det om att bygga en starkare ekonomi för 

framtiden: att höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem.  

Den höga arbetslösheten, särskilt då ungdomsarbetslösheten, är ett stort bekymmer i hela 

landet. På lokal nivå är det inte helt enkelt att finna lösningar på en så omfattande 

problematik. Vi anser att kommunen bör sätta in fler åtgärder för att hjälpa ungdomar till 

meningsfull sysselsättning. Detta är inte sagt för att ifrågasätta det som redan görs i dag, 

utan för att komplettera med ytterligare åtgärder. Vi har förslag på en praktikmodell för 

ungdomar med avtalsenlig lön som vi vill genomföra under 2012. 

Integration är extra viktigt i en kommun, som vår, som har tagit emot många människor från 

andra länder. För oss är det självklart att ha avtal med Migrationsverket för dessa 

människor. Liksom med ungdomsarbetslösheten, behövs flera åtgärder från flera olika 

aktörer för att hjälpa de hitflyttade att integreras i vårt samhälle. Vi tycker, som tidigare, att 

det bör finnas ett integrationsråd i kommunen som komplement till Viadidakt. 

Miljön är fortsatt en ”het potatis”, där åtgärder inte görs i den takt som krävs för ett 

bevarande av våra tillgångar. Det skulle vara klokt att ta tillvara på lokala entusiasters 

kompetens för att utveckla t ex vind- och solkraft i kommunen. Ekologiskt odlade råvaror 

borde vara möjligt att upphandla med kravspecificering att råvarorna ska ha transporterats 

så korta avstånd som möjligt.  



Vi förordar också en plan för byggandet i kommunen. Det är lätt att bli entusiastisk när 

någon vill bygga bostäder i kommunen. Det finns en risk att byggandet blir något 

slumpmässigt och låser en senare expansion av centrala delar av staden. Om vi menar att 

staden ska växa med flera tusen invånare till på sikt, så vill troligtvis en del av dem bo 

centralt.  Att få fram en översiktsplan har dragit ut på tiden. Vi vill ha en högre 

exploateringsgrad av de centrala tomter som finns i kommunen idag eftersom centrum 

annars riskerar att byggas fast i en struktur som kan utarma de redan pressade 

förutsättningarna för handel och service i stadens centrala affärskvarter. 

 

Länge har tillgängligheten till Gröna kulle varit ett debattämne. Det är så kostsamt att bygga 

en passande ramp att det inte anses vara rimligt, men det finns kommuninvånare som anser 

att en sådan har högre prioritet än t ex en skatepark eller kommersiella evenemang.  

Vi anser att det är dags att tillgänglighetsanpassa Gröna Kulle alternativt flytta 

verksamheten till andra lokaler med bättre tillgänglighet. Det är i högsta grad en 

demokratifråga! 

Rätt till heltid är en viktig fråga. Inte minst för jämställdheten. Det är oftare kvinnor som 

arbetar deltid och som inte klarar att försörja sig själva. Deltid ska självklart vara en 

möjlighet för dem som önskar det. Vi tycker att det är viktigt att all kommunanställd 

personal har bra arbetsförhållanden – även chefer/arbetsledare. Med för stort antal 

underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, som ingår i 

arbetsuppgifterna. Vi vill påbörja en lönekartläggning under 2012 för att utjämna orättvisa 

löneskillnader. 

 

 

 

 

 

 



Vård och omsorg 

Eftersom folk blir både äldre och sjukare, så tror vi på hög personaltäthet för att säkra 

kvaliteten på omvårdnaden. Kompetensen hos personalen är hög och måste vara det för att 

klara att vårda folk hemma. Sjukhusplatserna är få och det ställs allt högre krav på vård i 

hemmet, oavsett ålder och sjukdomsbild. På grund av neddragningarna i landstinget 

behöver vi sätta in resurser för kompetensförstärkning av personalen för att möta behoven i 

kommunen. 

Vi fortsätter att hävda att äldre bör få bestämma vad de ska få hjälp med – valfrihet på 

riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifter som biståndsbedömare har godkänt. 

Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Vi tycker därför det är viktigt att 

se över vilka insatser man kan sätta in och börja med att inrätta en avdelning för finskspråkig 

äldreomsorg på ett av våra äldreboenden. 

Barn, ungdom och Bildning 

Sverige är ett av många länder som har skrivit under Fn.s barnkonvention. Det finns tre 

centrala principer i konventionen som har särskild betydelse för kommuner:  

– Artikel 3, om barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla  

åtgärder som rör barn,  

– Artikel 4, om varje barns rätt att komma till tals i alla frågor som rör  

henne eller honom och  

– Artikel 12, om skyldigheten att vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra 

konventionen.  

Vänsterpartiet anser att barnperspektivet skall genomsyra beslutsfattandet i kommunen 

Vinsterna med tidiga insatser för barn med särskilda behov är stora, inte minst i form av 

minskat lidande. Därför behövs resurser och kompetens redan i tidig skolålder, så att barnen 

med särskilda behov får stöd i åk 1-4. 

 

 

 

 



Förskola  

Förskoleverksamhet bedrivs utifrån två perspektiv.  

För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning och 

utveckling. För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas 

barnomsorgsbehov. Förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och 

rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig fråga. Alltfler arbetar på obekväm 

arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till barnomsorg på kvällar, nätter och 

helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till ensamstående föräldrar, inte 

sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar för barnomsorgen. 

Målet är att kunna erbjuda förskole- och/eller fritidsverksamhet under obekväm arbetstid 

om det finns barn i behov av omsorg.  

 

Vi vill dessutom utöka rätten till minst 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten 

till förskola stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.  

 

Skola 

En demokratisk skola har ett aktivt förhållningssätt i förhållande till såväl elever som 

föräldrar och tar ansvaret för att eleverna ska få den utbildning de behöver. Det är viktigt att 

eleverna har ett demokratiskt inflytande i skolan.   

Kvalité i skolan och resurser till barn och ungdomar med de största behoven är viktigt. 

Skolan skall vara sammanhållen och likvärdig samt tillgänglig för alla och erbjuda alla barn 

och ungdomar samma möjligheter. Med likvärdig menar vi att skolan kompenserar för 

elevernas olika förutsättningar i syfte att alla skall ges möjligheter att få kunskap.  

En viktig utgångspunkt för inlärning utgörs av goda kunskaper i modersmålet. Därför måste 

modersmålet i förskola och skola stärkas. Vi har fem nationella minoriteter som har 

lagstadgade rättigheter beträffande rätten till modersmålet. Idag finns också en växande 

grupp av barn som är födda i Sverige och som har flera modersmål inklusive svenska. Vi vill 

möjliggöra flerspråkighet tidigt i åldrarna eftersom det har betydelse för den personliga 

identiteten och för den intellektuella och emotionella utvecklingen. Lärande är starkt 

förknippat med modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att 

lära också på svenska. Ämnet har därför det viktiga uppdraget att stödja eleverna i deras 



kunskapsutveckling.  

 

Vi har avsatt 6 Mkr mer än majoriteten i vår budget för bland annat stödinsatser för barn 

med särskilda behov samt för modersmålsundervisning. 

Ungdom 

Vi vill införa ett antal ungdomspraktikplatser i kommunen med avtalsenliga löner. Försök i 

andra kommuner med liknande platser har resulterat i att de flesta ungdomarna som haft 

praktik har fått fortsatt anställning hos kommunen eller hittat andra arbetsgivare. Förutom 

arbetslivserfarenhet, nya kontakter och ökat självförtroende får man dessutom en skälig lön. 

Alltför ofta utnyttjas praktikplatser som ett sätt att få billig arbetskraft och vid praktiktidens 

slut är man återigen hänvisad till arbetslöshet. I Katrineholm skulle den här satsningen 

innebära 30-40 platser till en kostnad av 5 miljoner kronor. 

Miljö 

Det är vänsterpartiets uppfattning att det övergripande målet i kommunens miljöarbete bör 

vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling. Vänsterpartiet värnar den 

biologiska mångfalden i kommunen. Restriktivitet skall gälla vid dispenser från 

strandskyddsreglerna, dels för att värna den biologiska mångfalden och de naturvärden som 

dessa områden har och dels för att värna allemansrätten och medborgarnas tillgång till det 

offentliga rummet. Det krävs även en långsiktig planering inför hotet om framtida 

klimatförändringar. Avledning av dagvatten och en kartläggning av översvämningshotade 

områden är ett par exempel på framtida utmaningar.  

Service och teknik 

Här har vi en annan prioritering av investeringar. Vi anser att det är viktigare att 

tillgänglighetsanpassa än att bygga en skate-park i dagsläget. Lokstallarna är ett viktigt och 

bra projekt som förhoppningsvis kommer att ge ungdomarna mycket glädje i framtiden. Vi 

utesluter inte byggandet av en skate-park så småningom, men anser inte att det ska 

prioriteras nu. 

Städningen skall utföras i kommunal regi. 

 



Folkhälsa och friskvård  

För politiker är det viktigt att folkhälsan ses som en helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete 

kräver helhetssyn och bör riktas in på att förändra grundläggande strukturer i samhället, till 

gagn för hela befolkningen.  

I takt med att välfärden har utvecklats i vårt land har medellivslängden ökat, i dag är den för 

kvinnor 82 år och för män 79 år. För att den gynnsamma utvecklingen ska fortsätta behövs 

fortsatt politisk prioritering inom en rad områden. Demokrati och delaktighet, minskade 

skillnader i levnadsstandard och väl fungerade trygghetssystem är förutsättningar för att 

livslängden ska öka och för att människor ska ha förutsättningar för ett bra liv. Allt detta 

kräver politiska beslut. Vad som har lyfts fram under senare tid är en ökad förekomst av 

psykiska, sociala och psykosomatiska problem bland barn och ungdom. Att ohälsan för den 

vuxna befolkningen har medfört att kostnaderna för sjukskrivning har skjutit i höjden. Att de 

sociala olikheterna i hälsa, som har visats upp under många år består, innebär att hälsan blir 

mer ojämlik. 

Vi tror på friskvård på arbetstid för kommunens personal, för friskare och piggare anställda. 

Landstinget hade ”friskvårdstimme” som var mycket uppskattat av många. Det kostar inget 

extra, eftersom flex används och det inte sätts in vikarier för träningstiden. Det skulle t ex 

vara möjligt att cykla till jobbet på del av arbetstiden. 

Kultur och turism 

Kultur handlar om demokrati, om välfärd och om yttrandefrihet och individens rätt att uttrycka 

sig och kommunicera med sin omvärld. I vårt budgetförslag får förvaltningen behålla samma 

budget som föregående år. 

Vi vill att filialbiblioteken ska fortsätta att nyttjas i så stor utsträckning som möjligt. De är en 

förnämlig mötesplats där man kan ha praktisk hjälpsamordning för människor utanför 

staden. 

Vi vill även utöka kulturinsatser för ungdomarna i kommunen där ungdomarna ges likvärdiga 

möjligheter i hela kommunen för att utveckla sina kulturintressen. Där har fritidsgårdarna en 

viktig roll att spela.  Därför är det viktigt att satsa på en utveckling av 

fritisgårdsverksamheten i t.ex. Valla. 



Näringsliv och tillväxt 

Det ska vara enklare och tryggare än i dag att röra sig mellan företagande och lönearbete. 

Politiken ska stimulera fler att starta företag, få fler småföretag att anställa och stärka 

innovationskraften i mindre företag. Mycket av insatserna behöver göras på statlig nivå av 

regering och riksdag. I Katrineholms kommun kan man bidra till näringslivsutvecklingen 

genom utbildningsinsatser, infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla 

lämpliga markområden.  

 

Omorganisationer i verksamheten som skulle öka kommunens inköp av t.ex. närproducerade 

matvaror är också ett sätt att stödja det lokala näringslivet.. Tillsammans kommer dessa 

åtgärder att gynna och stimulera företagandet i Katrineholm, skapa fler arbetstillfällen och 

därmed gynna en positiv utveckling av Katrineholms kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Budget Budget Plan Plan 

Nämnd/Styrelse 2011 2012 *2013 *2014 

Övergripande politisk ledning 
Bildningsnämnden 
Byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommuncentrala 
Kommunledningsförvaltningen 
Näringsliv och tillväxt 
Kultur och turismnämnden 
Miljö och hälsoskyddsnämnden 
Service och tekniknämnden 
Socialnämnden 
Viadidaktnämnden 
Varav Ungdomspraktik satsning 
Vård och omsorgsnämnden 
Räddningstjänsten VSR 
Kompensation för ökade löner 
 
 

-9 112 
-620 711 

-6 630 
-104 379 

-44 311 
-53 889 

-6 179 
-34 967 

-5 859 
-160 034 
-122 731 

-54 497 
-5 000 

-532 750 
-24 600 

0 
 

-8 699 
-627 049 

- 6 630 
-111 379 

-49 311 
-56 889 

-5 179 
-34 967 

-5 859 
-166 618 
-129 160 

-54 534 
-5 000 

-547 560 
-25 980 

0 
 

-8 699 
-631 054 

-6 630 
-111 379 

-49 311 
-56 889 

-5 179 
-34 967 

-5 859 
-160 034 
-129 160 

-49 534 
 

-547 560 
-25 980 
-23 300 

 

-8 699 
-631 054 

-6 630 
-111 379 

-49 311 
-56 889 

-5 179 
-34 967 

-5 859 
-160 034 
-129 160 

-49 534 
 

-547 560 
-25 980 
-66 300 

Summa nämnder -1 676 270 -1 718 435 -1 734 156 1 777 156 

Till kommunstyrelsens förfogande 
Ökade hyreskostnader pga. inv. 2010 
Löneuppräkning 
Ofördelade löner överhäng 
Lönekartläggning 
Personalomkostnadspålägg o sem.löneskuld 
Pensioner 
Intäkt Viadidakt Vingåker 
Kapitalkostnadsintäkter  
Avskrivningar  
Skatter och statsbidrag 
Finansiering, utdelningar mm 
Jobbcentrum 
 
Summa finansiering 

-4 000 
-10 100 
-18 850 

-6 860 
-2 000 

155 911 
-96 900 

9 058 
62 146 

-50 400 
1 621 335 

32 393 
-900 

 
1 690 833 

-3 000  
-6 512 

-23 300 
0 

-2 000 
159 310 

-103 000 
9 326 

48 032 
-47 500 

1 668 243 
29 013 

-900 
 

1 727 712 

-3 000 
-7 369 

-33 600 
-7 400 
-2 000 

163 733 
-107 500 

9 326 
48 032 

-50 800 
1 702 314 

25 349 
-900 

 
1 736 185 

-3 000 
-13 171 
-36 600 
-10 800 

-2 000 
168 500 

-112 100 
9 326 

48 032 
-54 800 

1 747 445 
22 677 

-900 
 

1 762 609 

Totalt 
Budgeterat resultat i % av skatter och statsb. 

14 563 
0.90% 

9 277 
0.56% 

2 029 
0.12%  

-14 547 
-0.83% 

 

Resultatkrav 1% 16 213 16 682 17 023 17 474 

 

*Fokus i detta dokument har varit budget för 2012 då prognoserna för 2013-14 är osäkra. 


