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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 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. Vi vill satsa på att 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.  

För att det ska bli verklighet krävs också en solidarisk skatte- och 
fördelningspolitik i hela landet. Sverige är ett land med möjligheter att skapa ett 
gott liv åt alla som lever här. Den samlade rikedomen är större än någonsin. Trots detta 
är det många i Sverige som inte får del av framgången. En liten ekonomisk elit drar ifrån 
oss andra. 

Det syns tydligt i våra städer, förorter och på landsbygden. Faktum är att Sverige är det 
land inom OECD där ojämlikheten ökat mest sedan mitten av 1980-talet. 

Många svenskar möter en tuff vardag. Det är pensionärer som inte får pensionen att 
räcka till trots ett långt arbetsliv. Det är den stora majoriteten kvinnor som ofta får lägre 
inkomster och sämre arbetsvillkor än män. Det är alla de som inte kan få ett fast, tryggt 
arbete utan får nöja sig med tillfälliga, otrygga jobb, och de som slits ut av stress. 
Hundratusentals svenskar hittar inte en egen bostad som de har råd med. Sverige har 
mycket att vinna på att skapa ett jämlikare samhälle. Men för det krävs ett rättvisare 
skattesystem, stärkta socialförsäkringar, och inte minst en politik för full sysselsättning. 
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1. Arbete, studier och försörjning 

Den fortsatt höga arbetslösheten, särskilt bland 
ungdomar, är ett stort bekymmer i hela landet. 
I det läget gäller det att satsa offensivt. 
Välfärdssatsningar, människor i arbete och 
nybyggnation är vägen framåt för att klara 
krisen. 

Därför är det viktigt också att värna om de kommunala verksamheterna. 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. 
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.  

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 i samarbete med de fackliga organisationerna. 

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.  
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2. Barn och ungdom 

Allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. Vi vet 
idag 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 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 genom nattbarnomsorg, 
arbetsmarknadsstöd, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande 
elevhälsa, mm. 

Därför är det viktigt att arbetet mot barnfattigdomen i Katrineholms kommun, som på 
initiativ av Vänsterpartiet har startats, intensifieras och också kommer med konkreta 
förslag på åtgärder för att mildra effekterna av barnfattigdomen.  

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. 
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2.1. Förskola 
Förskoleverksamhet bedrivs utifrån två perspektiv.  
För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning 
och utveckling. För det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas 
barnomsorgsbehov. Förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången 
och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig fråga. Alltfler arbetar på 
obekväm arbetstid. Därmed ökar också behovet av tillgång till barnomsorg på kvällar, 
nätter och helger. De som främst är i behov av denna omsorg är barn till ensamstående 
föräldrar, inte sällan kvinnor, anställda inom samma offentliga sektor som har ansvar 
för barnomsorgen. Kommunen ska 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 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.  

Vi vill också att ett nytt förslag till avgifter som inte drabbar arbetslösa och 
föräldralediga med oskäliga nivåer arbetas fram. 

2.2. 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 
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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. 

2.3. 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. 

2.4. 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 införa en avgiftsfri kulturskola i Katrineholm. 

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. 

  



Vänsterpartiet 
Katrineholm 

 
 

 Budget 2020. Vi sätter välfärden först.    8 

3. 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 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. 

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.  

Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör 
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.   

Vi förordar också ett helhetsgrepp när det gäller utformningen av centrum där det 
framtida resecentrums utformning kopplas ihop med planerna för utformningen av 
Stortorget. Vi vill även se ett helhetsgrepp för utvecklingen av Backavallen. 
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4. Ekonomi 

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. 

5. 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.  

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har 
kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och 
delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och 
möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter, 
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rekreationsområden och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka 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 arbetar lika mycket 
som männen men får inte lika mycket i lön. Resultatet är sämre ekonomi och mer stress 
och ohälsa. Därför skall löneskillnader mellan män och kvinnor med samma 
arbetsuppgifter bort. Ofrivillig deltid är et problem som främst drabbar kvinnor. Vi anser 
att man ska kunna leva på sin lön och betraktar heltid som en rättighet och deltid som 
en möjlighet. Vi fortsätter att satsa på rätten till heltid för våra anställda i kommunen. 

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. En enhetlig 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.  

6. Miljö 

Miljöarbetet i kommunen behöver fortsätta och 
intensifieras för ett bevarande av våra tillgångar 
och bidra till ett hållbart samhälle för framtida generationer. 

Katrineholm har bra möjligheter att bli en producent av egen miljövänlig el. När vi nu 
ska fatta beslut i investeringsbudgeten om en rad nybyggen samt upprustningar och 
takbyten på kommunens fastigheter så vill vi att man samtidigt tittar på möjligheten att 
installera eller förbereda för att kunna installera solceller. Ekologiskt odlade råvaror 
borde vara möjligt att upphandla med kravspecificering att råvarorna ska ha 
transporterats så korta avstånd som möjligt.  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 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.  

Världens energianvändning har mer än fördubblats de senaste fyra decennierna och då 
är det främst kol, olja och gas som har dominerat. Jordens befolkning kommer att, och 
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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 investering för 
framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom man 
därigenom får en ökad kontroll och överblick på kostnaderna.  

Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el. Det finns en 
innovationskraft i kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer. Genom solceller 
på kommunala byggnader, genom sol och vindkraft och 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. 

7. 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.  
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 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.  

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 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.  

Vänsterpartiet anser att kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar 
både vad gäller ensamkommande flyktingbarn och familjeåterföreningar. Vänsterpartiet 
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.  

 

8. Kollektivtrafik 

Kollektivtrafik är en del av den grundläggande 
samhällsservicen, av välfärden, precis som 
skolan, vården och omsorgen. Den är dessutom 
miljövänligare än bilen. Det är Vänsterpartiets ambition 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 
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kollektivtrafiken från dagens nivå. Vänsterpartiet vill arbeta med alternativa 
kollektivtrafiklösningar för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, till exempel 
genom anropsstyrd trafik samt med eldrivna bussar i stadstrafiken.  

9. 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 
lämplig etableringsmark. 

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. 

10. Personal 

Rätt till heltid är en viktig fråga, inte minst för 
jämställdheten. Kvinnor arbetar oftare deltid än 
män och får därmed sämre möjligheter till 
självförsörjning. 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 



Vänsterpartiet 
Katrineholm 

 
 

 Budget 2020. Vi sätter välfärden först.    14 

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 anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turer, d v s arbete på 
morgon och förmiddag med en längre ledighet mitt på dagen och därefter ett ytterligare 
pass under eftermiddagen/kvällen. Ofta går det inte att utnyttja ledigheten mitt på dagen, 
vilket innebär långa arbetsdagar. Denna för arbetsmiljön och för hälsan negativa 
utveckling på arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, hemtjänst och 
kollektivtrafik, bör därför snarast brytas. Att avveckla de delade turerna inom 
kommunens verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.  

I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra 
anställda efter en motion som lämnades in av Vänsterpartiet. Men 
mycket återstår att göra när det gäller att förbättra arbetsmiljön för våra anställda, få ner 
sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade yrkena och öka kommunens 
anseende som en attraktiv arbetsgivare. 

Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det 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. 

Men 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!  

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. 
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11. Vård och omsorg 

En hög personaltäthet behövs inom 
verksamheterna för att säkra kvaliteten på 
omvårdnaden. 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 utreda 
möjligheten att inrätta en avdelning för flerspråkig äldreomsorg på ett av våra 
äldreboenden. 
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12. Satsningar och särskilda 
uppdrag 

12.1. Kommunstyrelsen 
→ 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.  

→ Avgiftsfria bussresor inom kommunen för elever under sommarlovet. 
→ 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. 

→ Införa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet 
och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. 

→ Arbeta aktivt med att minska löneklyftor. 
→ Inrätta ett integrationsråd. 
→ Intensifiera arbetet mot barnfattigdomen i kommunen. 
→ Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en förstudie om 

parkeringshus i centralt läge söder om järnvägen. 
→ 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 när trafikstrategin 
börjar implementeras. 

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

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

→ Avskaffa anställningsformen allmän visstid. 
→ Kartlägga omfattningen av, och ta fram förslag på åtgärder mot, barnfamiljers 

trångboddhet i kommunen. 
→ Se över reglemente för föreningsbidrag och evenemangs bidrag så att vi får ett 

likvärdigt system. 
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12.2. Bildningsnämnden 
→ 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. 

→ Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och 
föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet. 

→ Förstärka elevhälsan.  
→ Införa en avgiftsfri kulturskola.  
→ Kommunen ska vid behov erbjuda barnomsorg/nattis under obekväm arbetstid. 

12.3. Bygg och Miljönämnden 
→ Vid bygglovsärenden: Iaktta behovet av en högre exploateringsgrad av de 

centrala tomter som finns. 
→ Iaktta restriktivitet vid strandskyddsdispenser. 
→ Påbörja en översyn av gamla detaljplaner i centrala lägen med låg 

exploateringsgrad. 

12.4. Kultur och turismnämnden 
→ 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. 

12.5. Service och tekniknämnden 
→ 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. Återrapportering under 2020. 
→ Fortsätta arbetet med tillgänglighetsåtgärder i kommunen. 
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12.6. Socialnämnden 
→ 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. 

12.7. Viadidaktnämnden 
→ Intensifiera insatserna för ungdomar till utbildning, praktikplatser och arbete 

genom bland annat verksamheten på ungdomstorget.  
→ Återinföra projektet språkvänner. 

12.8. Vård och omsorgsnämnden 
→ Projektera för försök med arbetstidsförkortning (sex timmars arbetsdag) under 

2020. 
→ 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 flerspråkig äldreomsorg på ett av 

våra äldreboenden.  
→ Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av 

personaltätheten.  
→ Utreda frågan om kommunalt bostadsbidrag för personer med 

habiliteringsersättning. 
→ Behålla habiliteringsersättningen på den nuvarande nivån även vid uteblivet 

statligt bidrag. 
→ Utreda möjligheten att betala ut habiliteringsersättningen även när verksamheter 

har sommarstängt. 

12.9. Särskilda uppdrag samtliga 
nämnder 
→ Kartlägga lämpliga arbetsplatser för extra tjänster i välfärden i samarbete med de 

fackliga organisationerna. 
→ Arbeta aktivt med arbetsmiljöförbättringar. 
→ Arbeta aktivt med att sänka sjukfrånvaron. 
→ Arbeta aktivt med tillgänglighetsåtgärder. 
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12.10. KFAB 
Särskilda uppdrag 
→ Vid nybyggnation, upprustningar och takbyten på kommunens fastigheter 

installera eller förbereda för att kunna installera solceller. 

Utdelningar 
→ Vi tar inte ut någon utdelning från KFAB utan föreslår att de pengarna stannar 

kvar i bolaget.  
(500 000SEK)  

13. Ramförstärkningar utöver 
majoritetens förslag 
Bildningsnämnden 9,0 mnkr 

varav Avgiftsfri kulturskola 1,5 mnkr 
 Elevhälsan 1,5 mnkr 
 Ramförstärkning 6,0 mnkr 

 
Socialnämnden 20,0 mnkr 

varav Ramförstärkning 11,0 mnkr 
 Tillfällig förstärkning från integrationsfonden 9,0 mnkr 

 
Viadidaktnämnden 1,0 mnkr 

varav Medel för arbetsmarknadsåtgärder 1,0 mnkr 
 

Vård och omsorgsnämnden 9,0 mnkr 
varav Ramförstärkning 9,0 mnkr 

 

14. Skatt  

Skattesatsen fastställs till 22,18 kronor per skattekrona.  
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15. Driftbudget 2020 med plan 
2021–2022 

 
 

Belopp i tusentals kronor (tkr) Budget Budget Plan Plan 
Nämnd/styrelse 2019 2020 2021 2022 
Övergripande politisk ledning -12 271 -11 139 -11 139 -11 139 
Bildningsnämnden -838 787 -876 789 -876 625 -884 765 
Kommunstyrelsen  -181 982 -200 281 -201 785 -202 485 

varav Kommuncentrala -11 600 -14 208 -14 208 -14 208 
varav Kommunledningsförvaltningen samt 

Näringsliv 
-103 369 -117 312 -118 116 -118 116 

varav Samhällsbyggnadsförvaltningen -58 009 -65 761 -66 461 -67 161 
varav Kommunstyrelsens medel till förfogande -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
Kulturnämnden -37 638 -42 952 -40 452 -40 452 
Bygg- och miljönämnden -529 -534 -534 -534 
Service- och tekniknämnden -102 772 -111 900 -111 900 -111 900 
Socialnämnden -180 468 -211 307 -191 307 -181 307 
Viadidaktnämnden  -62 543 -65 714 -64 714 -61 714 
Vård- och omsorgsnämnden -711 875 -737 602 -732 594 -737 647 
Räddningstjänsten VSR -32 020 -32 810 -32 810 -32 810 
Kompensation för ökade löner 0 0 0 -37 035 
Ökade kapitalkostnader nämnder 0   -7 650 -9 998 
Summa nämnder -2 160 885 -2 291 028 -2 271 509 -2 311 785 
Ökade kostnader lokaler -23 070 -5 309 -40 588 -76 524 
Löneuppräkning 0 0 -37 035 -39 511 
Drifteffekt av föreslagna investeringar 0 0 -11 1 289 
PO-påslag och semesterlöneskuld 91 245 93 375 95 377 97 654 
Pensioner -118 500 -120 100 -129 800 -134 300 
Intäkter Viadidakt-Vingåker  12 538 13 213 13 213 13 213 
Kapitalkostnadsintäkter  67 712 93 160 100 809 103 158 
Avskrivningar  -67 825 -78 134 -84 359 -86 303 
Skatteintäkter 1 507 147 1 517 749 1 562 621 1 624 091 
Kommunalekonomisk utjämning 615 405 693 782 710 712 724 813 
Kommunal fastighetsavgift 63 790 65 632 65 632 65 632 
Finansiering, utdelningar m.m. 11 236 13 286 13 436 13 436 
Statsbidrag flyktingkvot 18 075 9 908 0 0 
Statsbidrag för att minska segregation 5 000 8 000 0 0 
Medel från Integrationsfonden   9 000     
Summa finansiering 2 182 754 2 313 562 2 270 008 2 306 648 
TOTALT  21 869 22 535 -1 501 -5 137 
Budgeterat resultat i % av skatter och utjämning 1,00% 0,98% -0,06% -0,21% 
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 21 863 22 951 23 390 24 145 
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16. Investeringsbudget 2020 
Belopp i tusentals kronor (tkr) 
 Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Mål K Benämning 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

KS/KLF 7 4 Digitalisering, ekonomi- och 
upphandlingsavdelningen 500       -100 -100 

KS/KLF 7 4 Utveckling av personalsystem   300         

KS/KLF 2–4, 7 4 Utbyggnad av trådlöst nätverk 1 500 1 500 1 500       
KS/KLF 2–4, 7 4 Årliga nätverksinvesteringar 1 000 1 000 1 000       

KS/KLF 1–4, 7 1 IT/informationssäkerhet   300         
KS/KLF 7 4 Arbetsmiljöåtgärder och inventarier   450         

KS/KLF 7 4 Digitalisering 2 000           
  
  

Summa 
kommunledningsförvaltningen 5 000 3 550 2 500 0 -100 -100 

KS/KLF 2 4 Gröna Kulle fasadrenovering   1 200         

KS/KLF 2 4 Arrendebostad, nytt tak 500           
KS/KLF 2 4 Stadsparken scenbelysning   150         

KS/KLF 6 3 St. Djulö bergvärme   1 000         
KS/KLF 5 4 St. Djulö utemiljö   1 200         

KS/KLF 2, 4 4 Mobilt reservkraftverk   1 000     10   

KS/KLF 7 4 Gröna Kulle slipning av golv samt 
nya mattor i trapporna 130           

KS/KLF 2 4 Gamla Vattentornet invändig trappa     500       

KS/KLF 2 4 

Oförutsedda mindre 
investeringsbehov 
(verksamhetsanpassning/myndighets
krav) 

150 150 150       

KS/KLF 1 4 Maistro, Fettavskiljare 500           
  
  Summa kommunägda fastigheter 1 280 4 700 650 0 10 0 

KS/SBF 1 5 Nya informationsplatser/skyltar 0 75 250 0 10 10 

KS/SBF 1 5 Åtgärder enligt parkeringsstrategi 0 200 500 0 5 5 
KS/SBF 1 5 Åtgärder för nytt p-hus norr 2 110 0 0 56 11 -67 

KS/SBF 1–2, 
4–7 4 Utveckling och digitalisering av 

kommunens geografiska information 300 0 0 100 0 0 

KS/SBF 2 1 Tillgänglighetsåtgärder 0 250 150 0 5 5 

KS/SBF 2 4 Övriga investeringar 0 200 200 0 0 0 
KS/SBF 2 5 Belysning 0 1 000 1 000 10 10 10 

KS/SBF 2 5 Bievägen, Norra stadsdelen 0 500 4 000 15 15 15 

KS/SBF 2 5 Cirkulationsplats Rv 
52/Värmbolsvägen 5 000 500 0 50 25 15 

KS/SBF 2 5 Eriksbergsvägen/Kyrkogårdsvägen 0 1 000 0 0 15 0 
KS/SBF 2 5 Gator 0 200 500 0 0 0 

KS/SBF 2 5 Nya Stråket 7 000 500 5 000 120 110 90 
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Belopp i tusentals kronor (tkr) 
 Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Mål K Benämning 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

KS/SBF 2 5 Trafiksäkerhetsåtgärder 0 250 1 000 0 25 25 

KS/SBF 2 5 Köpmangatan Gångfartsområde 0 3 500 0 0 0 0 
KS/SBF 2 5 Ny park på Norr (Park 2030) 0 500 5 000 0 0 0 

KS/SBF 2 5 Sveaparken 0 4 000 0 60 90 0 

KS/SBF 2 5 Vasavägen mellan Oppundav-
Skogsborgsg 1 000 2 000 0 10 20 0 

KS/SBF 2 5 Värmbolsvägen - Dalvägen 0 0 2 000 0 0 10 

KS/SBF 2 5 Åtgärder enligt Hastighetsplanen 0 250 700 0 20 20 
KS/SBF 2 5 Resecentrum 0 0 500 0 0 0 

KS/SBF 2 5 Attraktiva parker 0 500 1 000 0 40 50 
KS/SBF 2 5 Belysning cykelbana till Forssjö 0 200 3 000 0 0 28 

KS/SBF 2 5 Cykelbana i Forssjö längs riksvägen 0 1 250 0 0 0 0 

KS/SBF 2 5 Cirkulationsplats 
Vingåkersvägen/Västgötag. 0 0 4 000 0 0 0 

KS/SBF 6 4 Åtgärder enligt dagvattenstrategin 0 500 500 0 0 0 
KS/SBF 6 5 GC-väg Nävertorpsgatan 1 500 0 0 10 10 0 

KS/SBF 6 5 Kollektivtrafikåtgärder 375 375 375 8 8 8 
KS/SBF 6 5 Åtgärder enligt GC-plan 250 1 000 2 250 10 10 10 

KS/SBF 6 5 Åtgärder vid nya Järvenområdet 750 1 100 0 15 15 15 
KS/SBF 6 5 Åtgärder enligt grönplan 0 1 000 2 000 0 0 0 

KS/SBF 5 5 Aktivitetsparker i kransorterna 0 350 0 0 40 0 
KS/SBF 5 5 Attraktiva gångstråk 0 500 500 0 10 10 

KS/SBF 5 5 Åtgärder enligt Djulögruppen 0 500 500 0 5 5 
KS/SBF 5 4 Begravningsplats husdjur 0 400 0 0 0 0 
  
  

Summa 
samhällsbyggnadsförvaltningen 18 285 22 600 34 925 464 499 264 

  
  Investeringsram kommunstyrelsen 24 565 30 850 38 075 464 409 164 

KS/SBF 1 6 Exploatering 18 000 20 000 20 000 0 0 0 
KS/SBF 1 6 Exploatering Luvsjön 4 25 000 5 000 0 100 0 0 

KS/SBF 1 6 Exploatering Finntorp/Lövåsen 20 000 10 000 10 000 0 0 0 
KS/SBF 1 6 Exploatering Lövåsen omr. 10 000 10 000 5 000 0 0 0 

KS/SBF 1 6 Exploatering Uppsala 15 000 5 000 5 000 0 0 0 
KS/SBF 1 6 Exploatering Kerstinboda 10 000 5 000 5 000 0 0 0 

KS/SBF 1 6 Exploatering KLC-Laggarhult 0 10 000 5 000 0 0 0 
KS/SBF 1 6 Markreserv 30 000 30 000   0 0 0 
  
  Exploateringsram kommunstyrelsen 128 000 95 000 50 000 100 0 0 

BIN 3, 7 1 Förskola - inventarier och teknisk 
utrustning 0 2 750 500       

BIN 3, 7 4 Grundskola - inventarier och teknisk 
utrustning 1 500 1 500 1 500       
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Belopp i tusentals kronor (tkr) 
 Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Mål K Benämning 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

BIN 3, 7 1 Idrottshall Sandbäcken 0 500         

BIN 3, 7 1 Idrottshall Skogsborg 0 500         

BIN 1, 3 4 Gymnasieskola - inventarier och 
teknisk utrustning 1 000 1 000 1 000       

BIN 1, 3 1 Flytt VF-programmet 1 650     0     

BIN 1, 3 1 FT-programmet 0 1 630 780       
BIN 1, 3 1 Linden - upprustning av kök 0 400         

BIN 1, 3, 5 4 Gemensamma verksamheter 0 300 300       
BIN 1, 3, 5 4 Upprustning idrottshallar 300 300 300       

BIN 3 4 Oförutsedda investeringar och 
myndighetskrav 500 500 500       

BIN 3, 7 1 1 :1 satsning år 1–9 3 000 5 000 6 000       

BIN 1, 3 4 Inventarier ny skola 7–9   28 300         
BIN 1, 3 4 Inventarier ny skola f-6   12 300         

BIN 3, 7 1 Upphandling verksamhetssystem och 
lärplattform 1 500 3 000 3 000 0 0   

   
  Investeringsram bildningsnämnden 9 450 57 980 13 880 0 0 0 

VIAN 3 4 Bärbara datorer för platsbunden 
utlåning till elever, laddvagnar 456 456 456 84 84 84 

VIAN 7 2 Inventarier lokaler ombyggnation av 
klassrum 0 150 150       

VIAN 1 4 Inventarier lokaler, smartboards, 
telebildsutrustning  138 39         

  
  Investeringsram Viadidaktnämnden 594 645 606 84 84 84 

KULN 2 4 Offentlig konst 500 500 500       

KULN 2 4 Konstnärlig utsmyckning 
Dufvegården 2 650           

KULN 2, 5 4 Konstnärlig utsmyckning Karamellen 250           

KULN 2, 5 4 Konstnärlig utsmyckning 
parkeringshus norr 375           

KULN 2, 5 4 Konstnärlig utsmyckning 
högstadieskola Järven     2 350       

KULN 2, 5 4 Konstnärlig utsmyckning F-6 skola 
norr     1 650       

KULN 2, 5 4 Konstnärlig utsmyckning 
om/tillbyggnad Sandbäcksskolan 300 300         

KULN 2, 5 4 Konstnärlig utsmyckning 
om/tillbyggnad Skogsborg   300         

KULN 5 4 Konstinköp 0 300 300       
KULN 5 4 Oförutsedda investeringar 100 500 500       

KULN 5 4 Bibliotekshyllor 0 1 100 1 100       

KULN 5 4 Kompletterande ljud och ljus 
Perrongen 0 150         

KULN 5 4 Kompletteringar Black Box 0 700         
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Belopp i tusentals kronor (tkr) 
 Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Mål K Benämning 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

KULN 5 4 Belysning Konsthallen 0 220         
  
  Investeringsram kulturnämnden 4 175 4 070 6 400 0 0 0 

STN 7 1,4 Arbetsmiljöåtgärder 950 500 500 -5     
STN 1–7 4 Oförutsedda investeringar 2 000 1 500 1 500       

STN 2 4 Verksamhetsfastigheter 350           
STN 2, 5–6 4 Fordon och maskiner 5 300 1 500   -5     

STN 2, 6 4 Dagvattenåtgärder 0 600         
STN 2 5 Väginvesteringar 7 700 7 700 7 700       

STN 2, 6 5 El och belysning 1 000 1 000 1 000       
STN 2, 5 4 Friluftsbad 50 100 100       

STN 2, 6 4 Parker och grönytor 500 500 500       
STN 6 4 Trädprojekt 0 300 300       

STN 5 1 Lekplatser och parkutrustning 600 600 600       
STN 6 4 Växthus, teknik och utrustning 0 400 400       

STN 2 4 Bevattning 0 150 150       
STN 2, 5, 7 4 Digitalisering 200 200 200       

STN 5 1,4 Simhallen 0 270 75       
STN 5 4 Sportutrustning 700 700 700       

STN 5 4 Fastigheter 0 700 3 300       

STN 2 1 Brandskyddsarbete utförande och 
mjukvara 100 100 100 90     

STN 2, 5–6 1 Dammängen 
motocrossavloppsanläggning 250           

STN 2, 5 4 Dammängen skytte, byggnader 0 100         

STN 5 4 Projekt Backavallen 33 750 33 750      

STN 5 4 Discgolfbana   100         

STN 2, 5–6 1,4 Djulö, camping, kanotklubb 600 100 100 -75     
STN 2, 5 1 Jordvallstorp renovering 0 0 200       

STN 2, 5 4 Krämbolsstugan 0 0 100       
STN 2, 5 4 Oxvandringen Björkvik 0 0 100       

STN 2, 5 4 Sköldinge idrottsplats 100           
STN 2, 5 4 Stalls backe duschar 75           

STN 2, 5 4 Strångsjö Idrottsplats 100 50         

STN 2, 4–5, 
7 1 Tillgänglighetsanpassning 100 100 100       

STN 2, 3 1 Trygghetsbelysning fastigheter 0 100 100 0 8 8 
STN 2, 5 4 Tennishallen fasadmålning 0 480         

STN 3–4, 6 4 Storköksutrustning 1 700           
STN 3–4, 6 4 Måltidsmiljö 200           

STN 4 4 Packbord höj- och sänkbara 50           
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Belopp i tusentals kronor (tkr) 
 Investeringskostnad Driftkonsekvenser 

Nämnd Mål K Benämning 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

STN 3 4 Städvagnar förskolan 50 50 50       

STN 3 4 Städmaskiner 300 300 300       
STN 5 4 Stadsparken el 175     3     
  
  Investeringsram service- och teknik 56 900 51 950 18 175 508 -542 -1 597 

SOCN 7 4 Möbler och inventarier 100 100 100       

SOCN 7 4 Digitalisering och utveckling av 
datorprogram 400 400 400       

SOCN 7 1 Arbetsmiljö SOCN 300 300 300       
SOCN 7 4 Nytt verksamhetssystem 100 1 500 500       
 
 Investeringsram socialnämnden 900 2 300 1 300 0 0 0 

VON 4, 2 4 Inventarier nytt äldreboende 
Dufvegården 7 000 7 000 0 0 0 0 

VON 4, 2 4 Lyftmotorer och laddare 
Dufvegården 400 0 0 0 20 20 

VON 4, 2 4 Spolos Dufvegården 1 000 0 0 0 10 10 

VON 4, 2 4 Diskdesinfektorer Dufvegården 200 0 0 0 10 10 
VON 4 4 Sängar och madrasser 200 200 200 0 0 0 

VON 4 1 Person-taklyftar, befintliga boenden 200 200 200 15 15 15 
VON 4 1 Diskdesinfektor, befintliga boenden 100 100 100 5 5 5 

VON 2 4 Möbler 0 500 500 0 0 0 
VON 4 1 Medicinskåp 400 400 400 0 0 0 

VON 4 1 Brandsäkerhet 200 200 200 0 0 0 
VON 4 4 Ny teknik 400 400 400 0 0 0 

VON 7 4 Arbetsmiljöåtgärder 0 400 400 0 0 0 
VON 4 1 Aktskåp 325 0 0 0 0 0 

VON 4 4 Ny gruppbostad 700 0 0 0 0 0 
  
  

Investeringsram vård- och 
omsorgsnämnden 11 125 9 400 2 400 20 60 60 

   
  
  Summa total investering 107 709 157 195 80 836 1 076 11 -1 289 

 

  
  Summa total exploatering 128 000 95 000 50 000 100 0 0 
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17. Fastighetsinvesteringar 
Vi delar i stort majoritetens förslag till Fastighetsinvesteringar. 

18. Resurser att tillgå utöver 
budgeten 
Integrationsfonden  18,3 mnkr 

Öronmärkta medel från tidigare års resultat 35,3 mnkr 

Resultatutjämningsreserv (RUR) 17,0 mnkr 
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