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En kommun för alla – inte bara några få 

Vi sätter välfärden först.  

Vänsterpartiet i Katrineholm är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.  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. 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. Vi vill satsa på 

att utveckla den kommunala sektorn, öka personaltätheten och skapa en jämlik, jämställd, 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.  

Vänsterpartiets förslag till kommunplan är en plan för en jämlik och jämställd kommun på ekologisk 

grund, med en välutvecklad välfärd och service för kommunens medborgare. En kommun för alla – 

inte bara några få! 

Tony Rosendahl Anita Johansson 

Thomas Selig  Rue Lindkvist 

Göran Svenningson 
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Arbete, studier, försörjning och näringsliv 

Arbetslösheten, särskilt då bland ungdomar är ett stort bekymmer och det gäller för kommunen att 

satsa offensivt. Välfärdssatsningar, studier och nybyggnation är en väg framåt för att få fler 

människor i arbete. Det finns många 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. Vi vill 

förstärka arbetet med att hjälpa ungdomar till studier och arbete.  

Katrineholm ska fortsätta satsa på extratjänster i välfärden där långtidsarbetslösa erbjuds arbete 

med avtalsenlig lön. Likaså ska personer som idag uppbär försörjningsstöd kunna erbjudas 

extratjänster i kommunen. Extratjänsterna ska erbjudas i samtliga delar av den kommunala 

verksamheten och därför är det viktigt med en kartläggning av lämpliga arbetsplatser. 

Kostnaderna för försörjningsstödet i kommunen har ökat vilket anstränger socialnämndens ekonomi. 

Alltför länge har socialnämnden varit underbudgeterad. Därför är det viktigt att socialnämndens 

ekonomiska ram speglar behoven och budgeteras utifrån detta.  

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. I Katrineholms kommun kan man bidra till näringslivsutvecklingen genom 

utbildningsinsatser, infrastruktursatsningar inom kommunen samt tillhandahålla lämplig 

etableringsmark. 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. 

 

Mål och uppdrag 

 

• Planera för fler lämpliga markområden för företagsetableringar 

• Fler arbetstillfällen 

• Minskad arbetslöshet 

• Minskade kostnader för försörjningsstöd 

• Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete  

• Kartlägga lämpliga arbetsplatser för extra tjänster i välfärden i samarbete med de fackliga 

organisationerna 
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Barn och ungdom 

Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 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, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande 

elevhälsa, mm. Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i Katrineholms kommun 

intensifieras och konkreta förslag på åtgärder för att mildra effekterna av barnfattigdomen arbetas 

fram.  

 

På skolans område är det viktigt att förstärka personalresurserna till elevhälsan och 

modersmålsundervisningen samtidigt som vi måste fortsätta minska barngruppernas storlek och öka 

personaltätheten på förskolorna. 

 

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. Därför behövs resurser och 

kompetens redan i tidig skolålder, så att barnen med särskilda behov får stöd tidigt i skolan. 

 

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 
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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.  

 

Rätten till förskola ska ökas till 30 timmar per vecka. Det innebär samtidigt att rätten till förskola 

stärks för barn till arbetslösa och föräldralediga.  

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

tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen. För barn som är 1–3 år är riktmärket 

för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.  

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. 

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. 
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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. Fritidshemmen måste göras tillgängliga för alla barn.  

Kulturskolan 

Målet är 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. Barn från alla familjer, oavsett 

ekonomi eller social ställning, ska ges möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet. För att detta ska 

bli verklighet ska en avgiftsfri kulturskola införas i Katrineholm. 

Mål och uppdrag 

• Fortsatt utbyggnad av skola och förskola. 

• Upprustning och utbyggnad av befintliga skolor. 

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

• Arbeta för att höja personaltätheten och minska gruppstorlekarna i förskolan. För barn som 

är 1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är 

riktmärket 9–15 barn.  

• 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. 
 

• Förstärka elevhälsan. 
 

• Införa en avgiftsfri kulturskola. 
 

• Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet. 
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Boende och byggande 

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från 

medborgarnas behov och lika värde. Byggnader är genom sin form och livslängd strukturbildande 

vilket skapar förutsättningar för det rumsliga och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar 

livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring. 

Vi behöver 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. 

Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att garantera allas 

rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling. 

Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna rätten till en 

bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter. 

Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar stad.  

Planeringen av bostäder på landsbygden bör huvudsakligen inriktas mot befintliga tätorter och längs 

stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan kollektivtrafiken säkras och utvecklas. Andra alternativ 

innebär att planera för ökat bilberoende och ökad miljöbelastning.   

Kommunen ska ta ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det framtida 

resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av Stortorget.  

Mål och uppdrag 

• Bygga fler hyresrätter. 

• 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. 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie om parkeringshus i 

centralt läge söder om järnvägen. 
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Ekonomi och organisation 

Kommunen ska ha en god ekonomi i balans för att kunna leverera en bra välfärd och service till 

kommunens medborgare. Behoven i verksamheterna styr nämndernas budgetramar. 

Skatteintäkterna ska gå till det de är avsedda för, nämligen den kommunala verksamheten, och inte 

till vinster i privata företag. 

Kommunen ska ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och 

meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning, socialdumpning och tystnad skall inte 

få användas som en konkurrensfördel!  

En ny organisation för politisk styrning av Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver införas för att öka 

den demokratiska insynen i verksamheten 

Mål och uppdrag 

 

• Återta städningen i kommunal regi.  

• Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangs bidrag så att vi får ett likvärdigt 

system. 

• Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och 

meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

• Skapa en samhällsbyggnadsnämnd 
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Folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och friskvård  

Folkhälsoarbetet är i allra högsta grad en kommunal angelägenhet. 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. En bra folkhälsa 

förutsätter jämlikhet och en utbyggd välfärd. Demokrati och delaktighet, minskade skillnader i 

levnadsstandard, välfungerande trygghetssystem och minskade ekonomiska klyftor är förutsättningar 

för att förbättra folkhälsan.  

Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter 

och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter, rekreationsområden och 

offentliga lokaler tillgängliga ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i 

utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. 

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 tjänar fortfarande mindre än män vilket resulterar i 

sämre ekonomi och mer stress och ohälsa. Därför skall löneskillnader mellan män och kvinnor med 

samma arbetsuppgifter bort.  

En enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda skall införas. En friskvårdspolicy där 

alla anställda ges samma möjlighet till friskvård är viktig för den enskilde och bidrar till bättre hälsa 

och välmående och förebygger sjukdom. Det leder i sin tur till minskade sjuktal.  

Mål och uppdrag 

• Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder. 

• 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. 

• Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen. 

• Kartlägga omfattningen av, och ta fram förslag på åtgärder mot, barnfamiljers trångboddhet i 
kommunen. 
 

• Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen. 
 

• Införa en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda. 
 

• Visstidsanställda med anställning som inte sträcker sig över ett år men som har anställningar 

som är terminsvisa eller som staplas på varandra ges rätt till ett friskvårdsbidrag. 
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Kultur och Fritid 

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

och kommunicera med sin omvärld. Kulturen skall vara tillgänglig för alla. Kulturen skall ingå som en 

självklar del i samhällsplaneringen. Konst och andra kulturyttringar kan också vara en förändrande 

kraft som bidrar till att människor blir medvetna om sig själva och om samhället. Därför är det så 

viktigt att konsten får verka fritt. Att den varken underkastas censur, ideologier eller kommersialism. 

De icke-kommersiella mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler.  

Kulturinsatser för ungdomarna i kommunen ska utökas 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. 

Mål och uppdrag 

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

kommunen. 

• Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens tätort och kransorter. 

• Fortsätta att satsa på och utöka ungkulturverksamheten i kommunen. 
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Miljö 

Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och intensifieras för att bevara våra tillgångar och bidra 

till ett hållbart samhälle för framtida generationer. Det övergripande målet i kommunens miljöarbete 

bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling samtidigt som vi värnar den biologiska 

mångfalden i kommunen. Restriktivitet skall gälla vid dispenser från strandskyddsreglerna för att 

värna de naturvärden som dessa områden har samt 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.  

För att i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala 

satsningar i egna sol och vindkraftsanläggningar en investering för framtiden. Att äga sina egna 

energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får en ökad kontroll och överblick på 

kostnaderna.  

Vi har möjligheten 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. 

Mål och uppdrag 

• Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter installera eller 
förbereda för att kunna installera solceller. 

• Måltidsverksamhet: Fortsätta öka andelen av närodlat, ekologiskt och kravmärkta livsmedel i 
måltidsverksamheten samt fortsätta arbetet med säsongsanpassning av livsmedel. 

• Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser. 

• Uppdra till kommunstyrelsen att inleda arbetet med produktion av egen el, med syfte att 
inom en snar framtid göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.  

• På en lämplig plats eller platser anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka 
frukt, örter, bär och grönsaker. 

• Minska kommunens klimatavtryck. 

• Öka tillgången till återvinningsstationer kvartersvis. 

• Fortsatta satsningar på gång och cykelbanor. 
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Integration 

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.  

 

 Integrationspolitiken handlar alltför ofta bara om människor med invandrarbakgrund. Segregationen 

följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. Hela samhället behöver integreras.  

 

Kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar både vad gäller ensamkommande 

flyktingbarn och familjeåterföreningar. Kommunen kan naturligtvis inte acceptera vare sig 

argumenten där barn betraktas som en ekonomisk belastning eller vara delaktig i beslut som river 

upp tillvaron för en del av dessa barn.  

 

Mål och uppdrag 

 

• Återinföra projektet språkvänner. 

• Bygga upp en beredskap för mottagande av ensamkommande barn, kommunanvisningar och 
familjeåterförening. 

• Inrätta ett integrationsråd. 
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Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, 

vården och omsorgen. Den är dessutom miljövänligare än bilen. Ambitionen är att förbättra och 

utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för 

Katrineholmarna. Vi vill arbeta för att hitta smidiga lösningar som stämmer överens med de behov 

som kommunens invånare har. Infrastrukturfrågor är viktiga för varje kommuns utveckling. Med sitt 

läge som en järnvägsknutpunkt och pendlarort så har Katrineholm bra förutsättningar att locka till sig 

både människor och företag.  

 

Vänsterpartiet i Katrineholm vill även arbeta för bättre kommunikationer och pendlingsmöjligheter 

mellan Katrineholm, våra grannkommuner, regionen, våra grannlän och andra orter inom 

pendlingsavstånd. Detta är viktigt, inte minst för arbetspendlingen och för tillgängligheten till 

sjukvården i länet. 

 

Katrineholm växer, det byggs och befolkningen ökar samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av 

staden. För att leva upp till ambitionerna i trafikstrategin där vi styr om från biltrafik till gång, cykel 

och kollektivtrafik så behöver vi höja ambitionsnivån för kollektivtrafiken från dagens nivå. Under 

mandatperioden behöver vi arbeta med alternativa kollektivtrafiklösningar för att göra 

kollektivtrafiken mer tillgänglig, till exempel genom anropsstyrd trafik samt genomföra försök med 

eldrivna bussar i stadstrafiken.  

 

Mål och uppdrag 

 

• Arbeta med kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig till exempel 

genom anropsstyrd trafik, genomföra försök med eldrivna bussar i stadstrafiken samt andra 

lösningar. 

• Planlägga för en utökad ambition/volym av kollektivtrafiken. 
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Personal 

Personalen är kommunens viktigaste resurs och därför är personalpolitiken ett av de viktigaste 

verktygen för att säkra den kommunala välfärden och garantera bra arbetsvillkor för våra anställda. 

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. Nu har vi fattat beslut om rätt till heltid i kommunen för att säkra 

kompetensförsörjningen och leva upp till ansvaret som en ansvarstagande arbetsgivare och det är då 

viktigt att vi möter upp denna satsning med de resurser som det kommer att kräva. Vi tycker att det 

är viktigt att all kommunanställd personal har bra arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö – även 

chefer/arbetsledare. 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. Med för stort antal underställda finns inte tid för medarbetarsamtal och lönesamtal mm, 

som ingår i arbetsuppgifterna. Detta är oerhört viktigt för kommunen om man vill vara trovärdig som 

en god arbetsgivare med en bra personalpolicy. Årliga lönekartläggningar är ett viktigt verktyg för att 

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

 Vi behöver förbättra arbetsmiljön för våra anställda, få ner sjukskrivningstalen i framförallt de 

kvinnodominerade yrkena och öka kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare. 

Därför är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på någon eller några av våra arbetsplatser 

genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag, och då helst på någon eller 

några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal. 

Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunens verksamheter. Här behövs aktiva åtgärder för att minska 

sjukfrånvaron. Det kan handla om arbetsmiljöåtgärder, personalförstärkningar, riktade 

friskvårdsinsatser och snabbare rehabiliteringsstöd. Alla kommunens förvaltningar måste arbeta 

aktivt och förebyggande med frågan. 

Mål och uppdrag 

• Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar. 

• Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron. 

• Avskaffa anställningsformen allmän visstid. 

• Årliga lönekartläggningar för att minska löneklyftorna. 

• Avskaffa de delade turerna.  
 
 



15 

 

Vård och omsorg 

För att alla – inte bara de som har råd att köpa privata tjänster ska få en värdig omsorg, behövs 

resurser i form av framför allt personal. En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, det är 

också en viktig jämställdhetsfråga. Kvinnor är klart överrepresenterade både bland personal och 

bland de anhöriga som tar ett stort ansvar för äldre familjemedlemmar. En utbyggd och 

välfungerande äldreomsorg är en förutsättning för att kvinnor ska kunna delta fullt ut på 

arbetsmarknaden. För att få en jämlik äldreomsorg behöver kommunen tillföra tillräckliga resurser 

och förbättra arbetsvillkoren för äldreomsorgens personal. 

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla, ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla människor 

har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för 

samhället. Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett 

gott liv som alla andra. Människor ska få den hjälp de behöver i det dagliga livet och kunna påverka 

vilket stöd och vilken service de får både när det gäller personlig assistans och daglig verksamhet. 

 

Mål och uppdrag 

• Utbyggnad av äldreomsorgen utefter de behov som finns. 

• Utbyggnad av LSS och LoS Boenden utefter de behov som finns. 

• Renovering av befintliga Äldre och LSS boenden utifrån behoven av modernisering. 

• Genomföra projekt med arbetstidsförkortning (sex timmars arbetsdag). 

• Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att 
utreda möjligheten att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över. 

• Kontinuerligt kartlägga behovet av framtida flerspråkiga insatser. 
Utreda möjligheten att inrätta en avdelning för finskspråkig eller flerspråkig äldreomsorg på 
ett av våra äldreboenden.  
 

• Utreda frågan om kommunalt bostadsbidrag för personer med habiliteringsersättning. 
 

• Behålla habiliteringsersättningen på den nuvarande nivån. 
 

 

 

 


