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Budget 2014 och planering 2015-16 

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.  

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. 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 jämlikt, 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!  
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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. Vi har förslag på en praktikmodell för ungdomar med 

avtalsenlig lön som vi vill genomföra under 2014. 

Utöver ungdomspraktiken vill vi istället för FAS-3 skapa kommunjobb med en 

anställningsgrad på 100 % som dels skulle förstärka den kommunala sektorn med fler 

händer i verksamheterna samt hjälpa människor som idag är arbetslösa att komma i egen 

försörjning. 

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 och hjälpa 

ensamkommande flyktingbarn.  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 
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Viadidakt. Integrationsrådet kan även utökas för att bli ett råd för hela länet, inte minst för 

att underlätta samarbetet och fördela ansvaret i hela länet för de nyanlända  

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. 

 

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 arbetet under 2014 med att utjämna orättvisa 

löneskillnader och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen samt 

införa projektet Heltid en rättighet-deltid en möjlighet.  

Rädda barnens årliga barnfattigdomsrapport för 2012, visar att allt fler barn i Sverige växer 

upp i fattigdom. Bakom den ökade barnfattigdomen hittar man regeringens försämringar för 

sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar som tillsammans har bekostat alliansens 

skattesänkningar. Att man försämrar för föräldrarna innebär givetvis att man försämrar för 

barnen. 
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Vi vet i dag att barn som lever i familjer med ekonomiskt ansträngda förhållanden riskerar 

att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att drabbas av utanförskap, 

för mobbing, för olyckor och att det finns samband mellan ekonomiska förhållanden som 

barn och den förväntade livslängden. 

Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar och regler som beslutas i vår riksdag, men det 

går att mildra effekterna som barnfattigdom ger. T ex nattbarnomsorg, arbetsmarknadsstöd 

till invandrare, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande elevhälsa, mm.  

 

Därför välkomnar vi att kommunfullmäktige, på vänsterpartiets initiativ, har beslutat att 

en utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun görs omgående och att 

utredningen ska komma med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida kan mildra 

konsekvenser av barnfattigdomen. 

Vänsterpartiet anser att en kommun skall kunna budgetera över en konjunkturcykel. 

Kommunallagen har varit inskränkande på just den punkten. Införandet av en 

resultatutjämningsreserv är ett steg i rätt riktning och en möjlighet att kunna täcka upp vid 

konjunktursvängningar utan at behöva ta till minskade budgetramar för nämnderna och 

personaluppsägningar. Man skall undvika berg och dal effekter i kommunens verksamheter. 

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast 

budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om 

skattesatsen och det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för 

kommunen. Därför anser vi att det också skall vara kommunfullmäktige som beslutar om hur 

och när resultatutjämningsreserven skall användas. 

Vi vill att Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när 

medel kan tas i anspråk 
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Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och ansvarar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I kommunstyrelsens styr och 

uppföljningsfunktion ingår att leda arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer 

och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i de 

frågor som inte i lag är förbehållna någon annan nämnd.  

För att kommunmedlemmarna ska få den service som beslutats av kommunfullmäktige ska 

kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen leda planeringen och uppföljningen 

av kommunens verksamhet, samordna och stödja kommunens utveckling inom områdena 

ekonomisk hushållning, upphandlings- och inköpsverksamhet, personalpolitik, personal- och 

löneadministration, informations-/kommunikationsverksamhet och marknadsföring, juridisk 

verksamhet, folkhälsa, tillgänglighet, IT, säkerhetsarbete samt effektivisering av 

administrationen. God och snabb service är mycket viktigt för att bli en attraktiv kommun. 

 

Kommunstyrelsen har genom samhällsbyggnadsförvaltningen ansvaret för näringspolitiken. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska skapa förutsättningar för en positiv ortsutveckling i form 

av en utvecklad infrastruktur/kommunikation, en god markberedskap, energiplanering, fler 

företag och kommuninvånare. Vidare avser arbetet att bidra till en positiv 

arbetsmarknadsutveckling i samverkan mellan kommunen, företag, föreningar, universitet 

och myndigheter. Samverkan syftar även till att underlätta för befintliga företag inom 

kommunen att expandera och utvecklas, stimulera nyetableringar, nyföretagande och 

tillväxt. Kommunstyrelsen har också det övergripande ansvaret för den översiktliga 

planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling.  

Vänsterpartiet var emot skapandet av samhällsbyggnadsförvaltningen men nu är projektet i 

stort fullbordat och det skulle skapa onödiga kostnader att riva upp beslutet i dagsläget. 
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Uppdrag: 

 Återuppta projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet. 

 Påbörja arbetet under 2014 för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män 

och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen. 

 Fasa ut FAS-3 och istället satsa på att skapa kommunjobb med en anställningsgrad 

på 100 % under projektnamnet Välfärdsjobb som dels skulle förstärka den 

kommunala sektorn med fler händer i verksamheterna samt hjälpa människor som 

idag är arbetslösa att komma i egen försörjning. 

 Vi vill uppdra till kommunstyrelsen att utreda frågan om produktion av egen el, i 

syfte att inom en snar framtid, dock senast vid utgången av nästa mandatperiod 

2018, göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el. 

 Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. 

 Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och 

meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

 Införa ett Välfärdsbokslut som ett komplement till det ekonomiska bokslutet där vi 

redovisar hur våra skattemedel har använts och hur vi har utvecklat välfärden i 

kommunen. (exempelvis utjämning av löneskillnader, barnperspektivet, 

personaltäthet, storlek på barngrupper mm) 

 Teckna avtal med migrationsverket om flyktingmottagning 

 Teckna avtal med migrationsverket om mottagande av ensamkommande 

flyktingbarn 

 Inrätta ett integrationsråd 
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Bildningsnämnden     

Bildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdomar. Det offentliga skolväsendet omfattar förskola, 

förskoleklass, fritidshem, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola samt 

gymnasiesärskola. Nämndens ansvar omfattar även pedagogisk omsorg. Nämnden har även 

tillsynsansvar för fristående förskoleverksamheter, samt rätt till insyn i fristående 

skolverksamheter inom kommunen.  

Utöver de lagstadgade verksamheterna ovan ansvarar bildningsnämnden för den 

kommunala kulturskolan samt fritidsgårdsverksamheten på landsbygden.  

 

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 
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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.  

Vi anser också att personaltätheten och barngruppstorlekarna behöver ses över och resurser 

tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen. 

Vi vill också att ett nytt förslag till avgifter som inte drabbar arbetslösa och föräldralediga 

med oskäliga nivåer arbetas fram. 

 

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.  

Många elever får idag inte hjälp med sin läxläsning utan är hänvisade till kamrater, andra 

vuxna eller ideella organisationer. Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning 

och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen. Det är viktigt att 

läxhjälpen erbjuds av behörig personal med rätt kompetens. Annars är risken att hjälpen blir 

missriktad. 

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 
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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. Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant sätt att alla 

elever som är i behov av, eller har rätt till, modersmålsundervisning har möjlighet att delta. 

 

Fritidshem 

Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och 

meningsfull fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en integrerad del  

i en samlad skoldag. Vi vill också lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse i och 

med att läroplanen även gäller för fritidshemmen. Därför anser vi att fritidshemmen måste 

göras tillgängliga för alla barn. För att kunna bedriva en meningsfull och pedagogisk 

verksamhet bör grupperna inte vara större än 20 och ha minst två personal. 

Kulturskolan 

Målet måste vara att alla barn ska få möjlighet att pröva på olika kulturyttringar. För att det 

ska bli möjligt måste kulturskolan göras tillgänglig för alla. 

En avgörande tillgänglighetsfråga är avgifterna till kulturskolan. 

Vänsterpartiet anser att barn från alla familjer, oavsett ekonomi eller social ställning, ska ges 

möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska bli verklighet vill vi att 

avgifterna till kulturskolan på sikt sänks. 
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Uppdrag Bildningsnämnden: 

 Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov. 

 Minska gruppstorlekarna i förskolan 

 Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom 

ramen för eller i anslutning till skoldagen. 

 Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant sätt att alla elever som har 

rätt eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta. 

 

 Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och 

föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet. 
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Byggnadsnämnden      

Byggnadsnämndens har i uppdrag att ansvara för kommunens uppgifter inom plan- och 

byggväsendet och att ha närmaste inseendet över byggnadsverksamheten, som bygglov och 

tillsyn, enligt plan och bygglagen (PBL). Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt annan 

lagstiftning, bland annat prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken samt 

tillstånd till eller dispens för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 

gatuhållning och skyltning. Byggnadsnämnden har även till uppgift att biträda 

kommunstyrelsen i den övergripande fysiska planeringen. 

Uppdrag: 

 Vid bygglovsärenden Iaktta behovet av 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. 

 Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser. 
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Kultur och turismnämnden 

Kultur- och turismnämnden svarar för genomförandet av de kommunala kulturmålen. 

Nämnden ansvarar för kommunens allmänna biblioteksverksamhet, den kommunala 

kulturverksamheten och för turismverksamheten. Därutöver ansvarar nämnden för den 

kommunala fritidsgårdsverksamheten. Vidare ansvarar nämnden för den konstnärliga 

utsmyckningen av kommunens byggnader, parker och torg. Kultur- och turismnämnden ska 

stödja och stimulera i kommunen verksamma föreningar och organisationer med kulturellt 

inriktad verksamhet. Nämnden ska vidare besluta om namnsättning på gator, torg och andra 

allmänna platser. 

 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 samma ram 

jämfört med föregående år 

Biblioteket Ängeln är en mötesplats för människor med olika bakgrund och dess utbud och 

service borde ju också tillgodose våra nationella minoriteters behov och intressen. 

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 inte bara tätorten utan även i kommunens kransorter t.ex. Valla. 

Uppdrag: 

 Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål till exempel Julita Gård 

för att locka fler besökare till kommunen. 

 Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens kransorter. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, 

tobakslagen med flera.  

Nämnden bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågor inom flera områden. Några exempel är 

avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, 

kemikaliehantering och kalkningsåtgärder. Nämnden kontrollerar även att receptfria 

läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs.  

Tillsynen sker enligt lagar och regler i miljöbalken samt enligt EU-förordningar och nationellt 

anpassade regler om livsmedelssäkerhet och livsmedelskontroll. 
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Service och tekniknämnden 

Service- och tekniknämnden ansvarar för en bred och mångfacetterad verksamhet som både 

riktar sig direkt till kommunens invånare och till kommunens kärnverksamheter.  

Nämnden ansvarar för de kommunala köken med måltider till förskola, skola, äldre- och 

handikappomsorg enligt det antagna kostpolitiska programmet. Kostverksamheten rymmer 

även dietister och kostkompetens.  

 

Service- och tekniknämndens ansvarar även för gator och parker. På nämndens bord ligger 

ansvaret för driften och skötseln av gaturenhållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar, 

kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden.  

Verksamheten inkluderar även driften av kommunens ägda idrottsanläggningar och bidrag 

till föreningar inom nämndens ansvarsområde. Nämnden har även en handläggande roll när 

det gäller instruktioner i övriga föreningsfrågor och frågor rörande bidrag till föreningar i 

samråd med respektive nämnd. Servicen till kommunens invånare innefattar även 

konsumentrådgivning.  

 

De interna uppdragen inkluderar städning, växel, interna transporter, 

verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning.  

 

Uppdrag: 

 Måltidsverksamhet: Öka andelen av närodlat, ekologiskt och kravmärkta livsmedel 

i måltidsverksamheten samt fortsätta arbetet med säsongsanpassning av livsmedel. 

 Planera för att återta städningen i kommunal regi. 
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Socialnämnden 

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter som råd, stöd, biståndsprövningar och 

behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser 

enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (LVM). Till socialnämndens uppgifter hör även tillståndsgivning och 

tillsyn enligt alkohollagen samt handläggning enligt skuldsaneringslagen. Socialnämnden är 

personuppgiftsansvarig för personuppgifter i register inom nämndens verksamhetsområde.  

Socialnämnden ansvarar även för ungdomsmottagningen, programinsatser för 

brottsbenägna ungdomar, råd och stöd för utsatta kvinnor, insatser mot familjevåld samt 

budgetrådgivningen. 

Den fortsatt höga arbetslösheten i Sverige tillsammans med utförsäkringen av människor 

från våra sociala välfärdsförsäkringar, a-kassan och sjukförsäkringen, belastar kommunernas 

ekonomier då alltfler tvingas söka försörjningsstöd. Antalet hushåll och personer som 

kommer att behöva försörjningsstöd i Katrineholm beräknas vara fortsatt hög under 2014. 

Den största orsaken till behovet av försörjningsstöd är arbetslöshet. De sociala kontrakten 

ökar och den främsta orsaken där är också arbetslöshet och för låga inkomster.  

Kommunen måste göra vad den kan för att hjälpa dessa människor till egen försörjning och 

eget boende, genom praktikplatser med avtalsenliga löner för ungdomar, genom 

utbildningsinsatser, genom kommunala jobb och andra arbetsmarknadsåtgärder under en 

tid så att människor kommer igång igen med sin ekonomi, kvalificerar sig till A-kassa, det är 

vad kommunen kan göra, istället för att anordna Fas-3platser. 

Här behöver kommunen behålla den kompetens som finns och se över rekryteringsbehovet. 

Uppdrag: 

 Arbeta aktivt med en kartläggning av antalet hemlösa i Katrineholms kommun 

samt kartlägga deras behov och arbeta med riktade individuella insatser för att 

hjälpa de ur hemlösheten. 
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Viadidaktnämnden 

Viadidaktnämnden, den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och 

arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker, har funnits sedan 2001.  

Nämnden ansvarar bland annat för kommunal vuxenutbildning (grundläggande 

vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och yrkesutbildning), utbildning i svenska för 

invandrare, särskild utbildning för vuxna (särvux), samt eftergymnasial utbildning i form av 

yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar även för högskole- och 

yrkeshögskoleutbildningar med service till studenter och erbjuder studie- och 

yrkesvägledning till vuxenstuderande samt validering, som innebär bedömning av individers 

erfarenhet och tidigare utbildningar. Nämnden har också i uppdrag att genomföra personal- 

och uppdragsutbildning för kommunens anställda samt näringslivet.  

Nämnden samverkar med flera kommuner kring samhällsorientering för nyanlända flyktingar 

och invandrare.  

 

Vidare ansvarar nämnden för insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt 

personer som står långt från arbetslivet. Nämnden ger också stöd och coachning till 

ungdomar utanför arbete och studier, bland annat genom feriearbeten samt genom att i 

samverkan med bildningsnämnden ha det kommunala informationsansvaret för ungdomar 

som avbrutit sina gymnasiestudier. I nämndens verksamhet bedrivs även externt 

finansierade projekt för invandrare som står långt från arbetsmarknaden.  

Uppdrag: 

 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, hittat 

andra arbetsgivare eller gått vidare till högre studier. 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. Vi öronmärker 5 miljoner kronor till 

projektet. 
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Vård och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) beträffande omsorgen om äldre och funktionshindrade samt 

insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) och hälso- 

och sjukvårdsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 18. Det innebär att ge 

omsorg och stöd till äldre personer och personer med funktionsnedsättning samt deras 

anhöriga. Stödet kan bland annat ges i form av särskilt boende (SÄBO), hemtjänst, 

sysselsättning och personlig assistans och är behovs bedömt. Inom vård- och 

omsorgsförvaltningen bedrivs också anhörigstöd, dvs. stöd, hjälp och rådgivning för den som 

på olika sätt stöder en närstående i dennes vardag.  

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 av antalet 

sjukhusplatser i landstinget behöver vi sätta in resurser för kompetensförstärkning av 

personalen för att möta behoven i kommunen. Det kommer att bli ännu större brist på 

utbildad sjukvårdspersonal i hela landet. Det gör att det är oerhört viktigt med rekrytering, 

att få personalen att vilja vara kvar, vidareutbildning och vidareutveckling av verksamheter 

mm. Att vara en attraktiv arbetsgivare helt enkelt. Därför avser vi att omgående avskaffa 

delade turer. De är inte attraktiva för personalen och gagnar knappast de människor som får 

vårdinsatser i slutet av arbetsdagen. Detta är även ett sätt att börja höja personaltätheten, 

vilket vi alla vet kommer att bli nödvändigt i framtiden."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. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet. 

 

Behovet av flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen ökar. Många som inte har svenska som 

modersmål tappar ofta svenskan som andra språk vid stigande ålder. Demografin ställer 

också andra krav idag på flerspråkiga insatser inom äldreomsorgen. 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. 
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Uppdrag: 

 Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten 

genom att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över. 

 Planera för och påbörja arbetet med att inrätta en avdelning för finskspråkig 

äldreomsorg på ett av våra äldreboenden och kontinuerligt kartlägga behovet av 

framtida flerspråkiga insatser. 

 Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av 

personaltätheten. 
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Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet 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. 

Med jämställdhet menar vi att kvinnor och män ska ha samma rätt till arbete och 

ekonomiskt oberoende, samma möjligheter att kombinera arbete och familj, samma rätt till 

sin beskärda del av den politiska makten och så vidare. Kvinnor arbetar lika mycket som 

männen men får inte lika lön för lika arbete. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress och 

ohälsa. Därför skall löneskillnader mellan män och kvinnor med samma arbetsuppgifter bort. 

De flesta som arbetar deltid idag är kvinnor. Man skall kunna leva på sin lön. Vi anser att 

heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. 

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

och vill därför införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens 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. 
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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.  

I takt med att jordens befolkning har ökat under de senaste 36 åren så har världens 

energianvändning mer än fördubblats och då är det främst kol, olja och gas som har 

dominerat. Jordens befolkning kommer att, och har naturligtvis rätt, att kräva sin beskärda 

del av jordens tillgångar och välstånd. Men då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi 

anser att det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö-och 

klimatomställningen i Sverige. Därför är det nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar 

elproduktion om vi vill uppnå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle. 

Efter avregleringen så har elpriserna ökat med 8 procent per år trots att avreglering skulle ge 

lägre priser. De var lägre under 2012 men det var temporärt. 

För att motverka detta och i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och 

miljövänlig el så är kommunala investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra 

affär och en bra investering för framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i 

längden eftersom man därigenom får ökad kontroll på kostnaderna.  

Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el, med en anläggning, elkullen, 

experimentverkstan för vindkrafts och solcellsmodeller, och som bedöms vara kanske den 

mest intressanta anläggningen av sitt slag i Sverige. Det finns företag och det finns en 

innovationskraft och eldsjälar i kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer. 
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Genom solceller på prov på kommunala byggnader, genom vindkraftverk, genom de 

innovationsrika krafterna inom förnybar energi som vi har i kommunen, tycker 

Vänsterpartiet att vi tillsammans i ett samarbete skall ta steget fullt ut och utveckla 

kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el. Vi är i ett läge där vi har 

möjligheter att sätta Katrineholm på kartan som en framåtblickande och ledande 

miljökommun med ett logistikcentrum för omlastning av gods från väg till järnväg och med 

produktion av egen miljövänlig el. 

Integration 

Vänsterpartiet anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell 

välfärdspolitik tillsammans med aktiva insatser mot diskriminering. För att bryta 

segregationen är den generella politiken viktigare än sådant som brukar kallas för just 

integrationspolitik. Vad som behövs är att skapa fler jobb, bygga fler bostäder som folk har 

råd att bo i och skapa en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande 

sätt. 

Integration är ett led i arbetet för ett demokratiskt samhälle där alla har samma rättigheter 

och skyldigheter som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort. Integrationsarbetet behöver 

en kraftfull generell välfärdspolitik tillsammans med aktiva åtgärder mot diskriminering. Det 

handlar om rätten till arbete, utbildning, en värdig bostad och likvärdig skola. 

Integrationsarbetet är därmed också ett led i utjämnandet av klasskillnader 

Integrationsprocessen är inte en fråga som någon enskild gruppering kan äga då den hänger 

samman med samhällsutvecklingen. Vi måste få bort de strukturer som idag hindrar 

människor att fullt ut vara en del av vårt gemensamma samhälle.  

 

 Vi vänder oss också emot att integrationspolitiken alltför ofta bara handlar om människor 

med invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även 

socioekonomiska gränser. Hela samhället behöver integreras. 
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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. God och snabb service är viktigt.   

 

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. 
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Investeringsbudget 

Vi delar i stort majoritetens förslag vad gäller investeringsbudget men med följande 

avvikelser. 

Vi ställer oss frågande till att medel avsätts i investeringsbudgeten för stortorget utan att 

några politiska beslut har fattats om ändringar eller nybyggnationer. 

Utdelningar/KFAB 

Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar kvar i bolaget 

och öronmärks för sociala insatser runt boende. (800 000SEK) 

Skatt 

Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona. 
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Budget 2014 med plan 2015-2016 Budget Budget Plan Plan 

Nämnd/Styrelse 2013 2014 *2015 *2016 

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

-8 572 
-642 199 

- 323 
-126 258 

-48 675 
-55 202 
-22 381 
-34 551 

-323 
-165 749 
-138 061 

-56 240 
-5 000 

-563 738 
-25 846 

0 
 

-9 772 
-706 097 

-361 
-126 315 

-47 121 
-57 423 
-21 771 
-35 551 

-361 
-115 857 
-147 394 

-56 240 
-5 000 

-598 311 
-25 977 

0 

-9772 
-711 097 

-361 
-125 315 

-44 121 
-58 423 
-22 771 
-35 551 

-361 
-117 357 
-147 394 

-56 240 
-5 000 

-598 311 
-25 602 
-24 432 

 

-9 772 
-716 097 

-361 
-125 315 

-44 121 
-58 423 
-22 771 
-35 551 

-361 
-117 357 
-147 394 

-56 240 
-5 000 

-598 311 
-25 232 
-67 132 

Summa nämnder -1 761 860 -1 822 236 -1 851 793 -1 899 123 

Till kommunstyrelsens förfogande 
Ökade lokalkostnader 
Löneuppräkning 
Ofördelade löner överhäng 
Lönekartläggning 
Personalomkostnadspålägg o sem.löneskuld 
Pensioner 
Intäkt Viadidakt Vingåker 
Kapitalkostnadsintäkter  
Avskrivningar  
Skatteintäkter 
Kommunal ekonomisk utjämning 
Kommunal fastighetsavgift 
Ersättning för flyktingmottagande 
Finansiering, utdelningar mm 
Jobbcentrum 
 
Summa finansiering 

-2 000  
-4 854 

-22 600 
0 

-2 000 
166 059 

-107 750 
9 609 

44 553 
-45 700 

1 232 552 
429 304 

53 540 
 

22 240 
-900 

 
1 772 053 

-1 000 
-2 347 

-23 750 
0 

-1 000 
164 990 
-87 100 
10 058 
43 930 

-51 900 
1 263 426 

451 403 
51 946 

6 000 
9 683 
-900 

 
1 833 439 

-2 000 
-9 980 

-27 700 
-7 500 
-1 000 

163 352 
-90 000 
10 058 
43 930 

-56 600 
1 321 656 

447 040 
51 946 

6 000 
9 683 

-1 800 
 

1 857 085 

-2 000 
-12 677 
-28 500 

-9 200 
-1 000 

166 368 
-99 248 
10 058 
43 930 

-59 100 
1 395 669 

440 010 
51 946 

6 000 
9 683 

-1 800 
 

1 910 139 

Totalt 
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning. 

10 193 
0.59% 

11 203 
0.65% 

5 292 
0.30% 

11 016 
0.60% 

Resultatkrav 1% 17 154 17 668 18 206 18 876 

 

*Fokus i detta dokument har varit budget för 2014 då prognoserna för 2015-16 är osäkra. 


