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Budget 2016 och planering 2017-18
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. Det kräver också att våra verksamheter inte är
underbudgeterade. 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
kommunen om man vill vara trovärdig som en god arbetsgivare med en bra 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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Mycket av den kommunala verksamheten påverkas av regerings och riksdagsbeslut utan
medföljande ekonomiska medel. Det finns en ljusning nu när regeringen tillsammans med
Vänsterpartiet har kommit överens om en rad välfärdssatsningar till kommunerna med
riktade medel. Under den förra regeringen har välfärden urholkats, köpkraften minskat och
privata vinstintressen överordnats välfärden och våra gemensamma samhällsfunktioner.
Den höga arbetslösheten, särskilt då ungdomsarbetslösheten, är ett stort bekymmer i hela
landet. Det gäller att satsa offensivt. Välfärdsatsningar, människor i arbete och nybyggnation
är vägen framåt för att klara krisen. Därför är det viktigt också 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 i kommunen - 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. På kommunal nivå behöver vi göra det vi kan för 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 vill förstärka arbetet med att
hjälpa ungdomar till studier och arbete.
När regeringen nu har beslutat om att fasa ut FAS-3 och ersätta det med extra tjänster i
välfärden så behöver kommunen bidra med att höja nivån på dessa tjänster från 75 %
sysselsättningsgrad till 100 %. Därutöver behöver kommunen se över möjligheten att
skapa fler extratjänster 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.
Kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen har ökat vilket anstränger socialnämndens
ekonomi. Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad. Därför är det dags att
stärka socialnämndens ekonomiska ram och budgetera utifrån behoven.
Integration är extra viktigt i en kommun, som vår, som har tagit emot många människor från
andra länder. För oss är det självklart att fortsätta ha avtal med Migrationsverket och hjälpa
ensamkommande flyktingbarn. Liksom med ungdomsarbetslösheten, behövs flera åtgärder
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från flera olika aktörer för integrationsarbetet. Vi tycker, som tidigare, att det bör finnas ett
integrationsråd i kommunen som komplement till det arbete som görs idag.
Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och intensifieras för ett bevarande av våra
tillgångar och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer. 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. 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 en lönekartläggning under 2016 för att utjämna orättvisa
löneskillnader och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen samt
återuppta och utöka projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet.
Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. Bakom den ökade barnfattigdomen hittar man
den förra regeringens försämringar för sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar som
tillsammans bekostade den borgerliga alliansens skattesänkningar. Att man har försämrat
för föräldrarna innebär givetvis att man han försämrat för barnen.

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

Därför är det viktigt att den utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun som,
på initiativ av Vänsterpartiet, har gjorts, och som har kommit med konkreta förslag på
åtgärder för att mildra effekterna av barnfattigdom, implementeras.

Vänsterpartiet anser att en kommun skall kunna budgetera över en konjunkturcykel.
Kommunallagen har varit inskränkande på just den punkten. En resultatutjämningsreserv är
ett steg i rätt riktning och en möjlighet att kunna täcka upp vid konjunktursvängningar utan
att behöva ta till minskade budgetramar för nämnderna och personaluppsägningar.
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.
Många verksamheter i kommunen har länge behövt stärkta resurser för att klara sina
åtaganden och en del nämnder har till och med varit underbudgeterade. För att klara
välfärden i kommunen och kunna budgetera efter de behov som finns föreslår vi därför en
skattehöjning med 30 öre som tillför 15 miljoner kronor till de ramförstärkningar och
välfärdssatsningar vi vill genomföra.
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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.
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Uppdrag:


Återuppta och utöka projektet Heltid en rättighet - Deltid en möjlighet.



Påbörja en lönekartläggning under 2016 för att utjämna löneskillnader mellan
kvinnor och män och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i
kommunen.



Utöka anställningsgraden i arbetslinjen från 75 % till 100 % och tiden från 6
månader till 12 månader samt ändra namnet på projektet till Välfärdslinjen.



Vi vill uppdra till kommunstyrelsen, att utreda frågan om produktion av egen el, i
syfte att inom en snar framtid 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)



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. Bildningsnämnden ansvarar också för kommunens
aktivitetsansvar i samverkan med socialförvaltningen och Viadidakt.
Utöver de lagstadgade verksamheterna ovan ansvarar bildningsnämnden för den
kommunala kulturskolan, den kommunala teknik och entrepenörskolan KomTek samt viss
fritidsgårdsverksamhet 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 och
därför är det viktigt med konsekvensanalyser som belyser hur barnen påverkas av olika
beslut 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.
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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.
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.
Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för
eller i anslutning till skoldagen.
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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. 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 måste
avgifterna till kulturskolan på sikt sänkas.
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Uppdrag:


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



Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan



Förstärka modersmålsundervisningen och organisera den på sådant sätt att alla
elever som har rätt till 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.



Förstärka elevhälsan
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Bygg och miljönämnden
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet,
som bygglov och tillsyn, enligt plan- och bygglagen (PBL). Nämnden ansvarar också för
prövning av ansökningar om strandskydd enligt miljöbalken samt tillstånd till eller dispens
för skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.

Bygg- och miljönämnden ansvarar också 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. Bygg- och miljönämnden har även till uppgift att biträda kommunstyrelsen i den
övergripande fysiska planeringen och i det miljöstrategiska arbetet.

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.

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.
Uppdrag:


Arbeta för att utöka samarbetet med våra lokala turistmål för att locka fler
besökare till kommunen.



Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens kransorter.



Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten på Perrongen
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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 samt de lagar som styr kostverksamheten.

Service- och tekniknämndens ansvarar även för gator och parker. På nämndens bord ligger
ansvaret för driften och skötseln av väghållning, gatubelysning, uppsättning av skyltar,
kommunens ägda skog, beredskapsarbeten, friluftsanläggningar, parker och grönområden
samt klottersanering.

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 administration av städning samt städning av förskolor,
växel, interna transporter, intern posthantering, omlastningscentral,
verksamhetsvaktmästeri samt bilsamordning.

Uppdrag:


Måltidsverksamhet: Fortsätta 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 och handläggning enligt skuldsaneringslagen.
Massarbetslösheten 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 2016. Den största orsaken
till behovet av försörjningsstöd är arbetslöshet.
Kommunen måste göra vad den kan för att hjälpa 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.
Kommunen behöver behålla den kompetens som finns inom förvaltningen och se över
rekryteringsbehovet samtidigt som resurserna behöver stärkas. Att socialnämnden under ett
antal år har varit underbudgeterat skapar onödig press på både anställda och de som är i
behov av hjälp. Vänsterpartiet föreslår en ramförstärkning utöver majoritetens förslag.
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 är den gemensamma nämnden för arbetsmarknad, integration och
vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. Nämnden ansvarar för kommunal
vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och
yrkesutbildning), utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna samt
eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar även för
att tillhandahålla förutsättningar för genomförande av högre utbildningar genom att
tillhandahålla studielokaler och utrustning för att göra det möjligt för fler att få
förutsättningar att studera på eftergymnasial nivå och därmed bidra till en högre
utbildningsnivå. Nämnden tillhandahåller samhällsorientering (so) för nyanlända invandrare.
Viadidaktnämnden erbjuder studie- och yrkesvägledning till vuxenstuderande samt
validering (bedömning av individers erfarenhet och tidigare utbildningar). I nämnden
uppdrag ingår att planera och arrangera personal- och uppdragsutbildning för kommunernas
anställda samt utvecklingsinsatser gentemot näringslivet. Vidare ansvarar nämnden för
insatser inom arbetsmarknadsområdet genom att ge stöd åt personer som står utanför
arbetslivet. Nämnden ansvarar för att ungdomar som står utan arbete och studier får stöd
och vägledning samt feriearbeten för ungdomar i årskurs 2 på gymnasieskolan. I nämndens
verksamhet bedrivs även externt finansierade projekt inom olika områden.
Uppdrag:

 Vi vill stärka resurserna till Viadidakt för att kunna hjälpa ungdomar till utbildning,
praktikplatser och arbete genom bland annat verksamheten på ungdomstorget.
Vi öronmärker tre miljoner till satsningen.
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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). 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, hemtjänst,
sysselsättning och personlig assistans och är behovsbedömt. Till vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i ordinärt boende
från 18 år samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende och för de som vistas i
dagverksamhet. Till vård- och omsorgsnämndens ansvar hör även betalningsansvar enligt lag
om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Nämnden ansvarar även för
verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) för fritt val av utförare inom
äldreomsorgens hemtjänst.
En hög personaltäthet behövs inom verksamheterna 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. Vi behöver sätta in resurser för förstärkning 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. 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
Det är viktigt att folkhälsan ses som en helhet. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver en
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, välfungerande trygghetssystem och minskade ekonomiska
klyftor 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 samma betalt. 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 37 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.
För att 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.
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
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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.

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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Utdelningar/KFAB
Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar kvar i bolaget.
(800 000SEK)

Skatt
Skattesatsen fastställs till 22,48 kronor per skattekrona. Det innebär en skattejustering med 30
öre.
Summa +15 miljoner för ramförstärkningar och välfärdssatsningar.
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Driftbudget 2016 med plan 2017 - 2018
Budget

Budget

Plan

Plan

2015

2016

*2017

*2018

-9 104
-743 364
-470
-155 189
-67 339
-59 428
-28 422
-1 500
-37 196
-101 955
-164 486
-58 008
-5 000
-631 927
-26 351
0

-9 955
-778 165
-508
-174 057
-69 251
-75 042
-27 764
-2 000
-36 734
-96 863
-190 000
-55 950
-3 000
-648 798
-26 838
0

-9 955
-778 165
-508
-173 057
-69 251
-75 042
-27 764
-1 000
-36 734
-96 863
-190 000
-54 950
-2 000
-648 798
-26 838
-18 700

-9 955
-778 165
-508
-173 057
-69 251
-75 042
-27 764
-1 000
-36 734
-96 863
-190 000
-54 950
-2 000
-648 798
-26 838
-55 500

-1 928 050
-5 938
-25 000
0
-1 000
-310
168 000
-93 858
9 994
65 062
-46 100
1 323 029
478 307
54 693
4 500
9 627
-900

-2 017 868
-6 898
-18 700
0
- 1 000
0
169 500
-100 600
9 882
68 266
-51 600
1 393 225
497 630
54 821
8 000
9 864
-900

2 034 568
-15 264
-32 100
-4 700
-1 000
-505
173 000
-101 927
9 882
69 266
-62 600
1 454 057
483 301
54 821
8 000
10 164
-900

2 071 368
-16 741
-34 200
-11 400
-1 000
-555
177 000
-121 492
9 882
78 000
-71 500
1 520 253
466 249
54 821
8 000
10 164
-900

1 938 606

2 031 490

2 043 495

2 066 581

Totalt
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning.

10 556
0,57%

13 622
0,70%

8 927
0,45%

-4 787
- 0,23%

Resultatkrav 1%

18 560

19 456

19 921

20 413

5 000

5 000

Nämnd/Styrelse
Övergripande politisk ledning
Bildningsnämnden
Bygg och miljönämnden
Kommunstyrelsen
Kommuncentrala inkl KLC
Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnad
Kommunstyrelsens förfogande
Kultur och turismnämnden
Service och tekniknämnden
Socialnämnden
Viadidaktnämnden
Varav Ungdomssatsning
Vård och omsorgsnämnden
Räddningstjänsten VSR
Kompensation för ökade löner

Summa nämnder
Ökade lokalkostnader
Löneuppräkning
Ofördelade löner överhäng
Lönekartläggning
Drifteffekt föreslagna investeringar
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

Resurser för volymökning inom BIN

*Fokus i detta dokument har varit budget för 2016 då prognoserna för 2017-18 är osäkra.
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Investeringsbudget
Vi delar i stort majoritetens förslag vad gäller investeringsbudget men skiljer oss på följande
punkter.
Investeringar

2016

2017

2018

Status

KF/SBF Stortorget

2 500

5 000

2 500

Utgår

KS/SBF Exploatering Djulö skola

1 000

Utgår

Ekonomiska satsningar/skillnader jämfört med majoritetens budget 2016
Diff.
Kommunstyrelse
Vi minskar medlen till kommunstyrelsens förfogande

- 4mnkr

Bildningsnämnden
Resursförstärkning för bland annat elevhälsa och modersmålsundervisning

+2,3mnkr

Kultur och turismnämnden
Extra medel för fritidsgårdsverksamhet i kransorter

+0,1mnkr

Socialnämnden
Ramförstärkning

+13,86mnkr

Viadidaktnämnden
Resursförstärkning för ungdomssatsning, bland annat ungdomstorget

+3mnkr

Vård och omsorg
Resursförstärkning

+6,22mnkr

Lönekartläggning
Vi anslår medel till lönekartläggning

+1mnkr

Utdelningar
Vi tar ingen utdelning från KFAB

-0,8mnkr
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Resurser att tillgå utöver budgeten

Öronmärkta medel för välfärdsutmaningar

18,2mnkr

Integrationsfonden

3,4mnkr

Resultatutjämningsreserven

17mnkr

