En röd budget för
miljön, välfärden
och tryggheten.

Vänsterpartiet Alingsås
www.alingsas.vansterpartiet.se

Ett annat Alingsås är möjligt.

Vänsterpartiets grundläggande värderingar
är jämlikhet, jämställdhet och ekologisk
hållbarhet. All vår politik utgår från vår strävan efter ett samhälle
byggt på rättvisa och
demokrati. Ett Sverige
där kvinnor och män
bygger sin framtid i
frihet och samverkan.

Vänsterpartiet är ett socialistisk och feministiskt parti på ekologisk grund. Det innebär att vi ser att Sverige är ett samhälle med
stora klassklyftor och ekonomisk ojämlikhet som starkt påverkar
människors livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet.
Vänsterpartiets politik syftar därför aktivt till att minska klyftorna,
demokratisera ekonomin och skapa ett samhälle där alla människor oavsett vem man är kan delta på lika villkor. Vi vill ha ett Sverige
och ett Alingsås där välfärden finns för den som behöver den och
där vi hjälps åt att bygga den.
Vi lever fortfarande i sviterna av den pandemi som svepte genom
världen 2020 och 2021. Pandemin har blottat svagheterna i vår
välfärd, en välfärd som genom åratal av underfinansiering, av
såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar, har allvarliga sprickor. Det måste vara allas vår uppgift nu att tillse att dessa
sprickor tätas, att vi återuppbygger en välfärd vi kan lita på. Men det
kräver också progressiv politik där vi lägger de resurser som krävs
för att återuppbygga det goda samhället där vi tar hand om varandra. Sparpolitik har nått vägs ände, nu behöver vi satsningar som
faktiskt uppfyller de behov som finns i våra välfärdsverksamheter.
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Övergripande ekonomiska principer
och skattesats
Högerpolitiken har
under decennier
urholkat våra offentliga finanser och möjlighet att finanisera
våra kärnverksamhter. Lägg därtill en
Coronakrisen så är
det ingen underdrift
att påstå att Sveriges
och Alingsås ekonomi
är hårt ansatt nu och
under 2022.

Våra ekonomiska
prioriteringar är
tydliga – vi måste tillsammans kämpa för
att stärka resurserna
inom Alingsås välfärd.

För att finansiera de satsningar vi föreslår i vår budget för 2022 och
plan för 2023-2024 så går vi fram med en skattehöjning på 50 öre.
Genom detta så kan vi säkerställa att våra kommunala verksamheter kan finansieras fullt ut och även återställa vitala delar som det
borgerliga minioritetsstyret skurit bort genom åren.
Besparingspolitiken har nått vägs ände och kommunen kan inte
spara mer genom att på borgerligt nyspråk “effektivisera” våra
verksamheter. Priset för dessa nedskärningar, som betalas av våra
medborgare, medarbetare och de svagaste i vårt samhälle som
välfärden ska skydda och hjälpa, är alltför högt.
Alla nämnder får i budgeten full uppräkning för PKV för samtliga
tre projekterade år. Detta innebär att Vänsterpartiets budget inte
innehåller några dolda sparkrav för något av åren och alla pengar
som tillförs går direkt till välfärden.
I budget för 2022 gör vi följande satsningar på
verksamhetsnämnderna:
45 mnkr till vård- och omsorgsnämnden.
35 mnkr till barn- och ungdomsnämnden.
20 mnkr till socialnämnden.
15 mnkr till kultur- och utbildningsnämnden.

Vi sätter alltid välfärden först!
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Vänsterpartiets viktigaste
budgetfrågor
Kultur, fritid och folkhälsa

Alingsås kommun
ska erbjuda sina
medborgare ett
rikt kulturliv både
för barn och för
vuxna, och stötta
människor i deras
strävan att bli
bättre människor.

Att känna sammanhang och samhörighet och en meningsfull fritid är
en väsentlig del av en människas liv. Jämlik tillgång till kulturella upplevelser och bildning är grundläggande för att man som individ ska
kunna utvecklas och delta i samhället. Alingsås kommun ska erbjuda
sina invånare ett rikt och varierat kulturliv som riktar sig till både barn
och vuxna i olika faser av livet och med olika intressen. Det är här viktigt att kommunen aktivt stöttar och förenklar för föreningslivet som
spelar en så viktig roll för en stor del av kommunens ungdomar. Vi vill
tillgodose en bred variation på mötesplatser och aktiviteter för alingsåsare med olika intressen. Kommunen ska erbjuda sina invånare
sport- och fritidsanläggningar av hög kvalitet och som är tillgängliga
för alla invånare oavsett funktionsvariation, ålder eller kön.
I vår budget satsar vi därför på ett tillskott till kultur- och fritidsnämnden för att säkerställa att kommunens badplatser är tillgänglighetsanpassade. Ingen ska behöva avstå bad under sommaren för att
man exempelvis sitter i rullstol eller är äldre och inte lika stadig på
benen som man brukade vara. Pensionärer ska erbjudas gratis
inträde till vår simhall. Vi vill även erbjuda gratis fritidskort till alla
ungdomar i kommunen, så att man på lika villkor ska kunna delta i
aktiviteter var man än bor i kommunen.

Vi måste värna om
det vi äger
tillsammans och
säkra människors
rätt till bostad och
trygghet i Alingsås.

Bostäder och samhällsplanering

Alingsås står inför en fullbordad bostadskris. Trots att Alingsåshem
är ett välskött bostadsbolag med goda finansiella förutsättningar
så byggs det inga bostäder i kommunen och köerna för att få en
hyresrätt sträcker sig uppemot 10 år. Övriga partier i kommunfullmäktige har genom nya ägardirektiv också satt en tvångströja på
bolaget som kommer tvinga fram försäljningar av våra gemensamma bostäder, med åtföljande hyreshöjningar och bostadslöshet som
följd. Vänsterpartiet vill tvärtom bygga mer hyresrätter och till hyror
som människor har råd med. Att bygga bostäder är inte en kostnad,
det är en investering som betalar sig i längden både socialt, mänskligt
och ekonomiskt. En återgång till ett läge där Alingsåshem får större
finansiell frihet att ta upp lån för att kunna investera i just bostäder är
nödvändigt för att lösa bostadskrisen.
För att kommunen ska vara en aktiv aktör inom näringslivet är det av
central betydelse att vi värnar om våra verksamhetslokaler. Genom
att äga lokaler kan vi tillgodose näringslivets behov, vilket gynnar
både Alingsås kommunala bolag och det privata näringslivet. Det ser
även till att kommunen behåller ägandet av för oss strategiskt viktiga
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fastigheter, samtidigt som vi kan vara en aktiv aktör inom arbetsmarknaden.

Vi behöver värna
om våra kommunala
lägenheter och
verksamhetslokaler.

Vi måste också ta en mer aktiv roll i stadsplaneringen genom
politiska beslut som tillser att vi bygger där vi vill, inte där de stora
byggbolagen vill. Kravställande, aktiv detaljplanering och långsiktiga
strategiska beslut och inköp av mark säkerställer att vi bygger en
demokratisk, jämlik och mänsklig stad och orter.
En attraktiv kommun växer naturligtvis också, men som nämnt
måste vi också sätta gränser. Vi måste värna våra naturområden
såsom Mjörnstranden med flera, där vi vill se en mycket försiktig
exploatering. Strandskyddet och den ekologiska mångfalden måste
försvaras!

Äldreomsorgen och LSS

I Vänsterpartiets Alingsås så ska man som invånare vara förvissad
om att den dag man behöver hjälp och stöd som äldre så får man
det. Den omsorg och vård vi erbjuder, om det så är i särskilt boende,
korttidsvård eller växelvård, ska vara av högsta kvalitet och med omtanke och hänsyn till den enskilde individens behov och förutsättningar. Den demografiska utvecklingen som Alingsås står inför, liksom
en majoritet av landets kommuner, innebär att fler kommer att
komma i behov av hjälp. Därför måste vi tillse att äldreomsorgen har
de resurser som krävs. Kommunens absolut viktigaste resurs vi har
är vår personal, och de förtjänar inte bara tomma ord utan modiga
satsningar för att förbättra deras arbetsmiljö. Fler måste arbeta inom
omsorgen, och Alingsås ska som arbetsgivare vara en föregångare
och förebild.
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Den kanske viktigaste enskilda satsningen vi gör i vår budget är att vi
tillför resurser för att vård- och omsorgsnämnden ska kunna påbörja
ett arbete omedelbart under 2022 för att förkorta arbetstiden personalen i äldreomsorgen. Vi vet att kortare arbetstid med bibehållen
lön är bra inte bara för den enskilde anställde utan också för samhället i stort. Människor är friskare, gladare och arbetar effektivare när
man har mer ork efter arbetet. En arbetstidsförkortning kan ske på
många sätt, men det ska ske på personalens villkor och med deras
demokratiska deltagande. Målet är att arbetstiden ska vara nere på
34 timmar i slutet av planperioden.

Våra engagerade
medarbetare
måste få en chans
att utföra sitt jobb
under rimliga
förhållanden, med
scheman och
arbetsvillkor som
säkerställer att
man ska kunna
orka hela vägen
till pension utan
förstörd kropp.

Kommunen ska äga och driva sina egna äldreboenden, för att vi ska
kunna säkerställa att pengarna går till dem som behöver det och att
vi ska kunna strategiskt planera och kunna förutse behoven de kommande åren.
Våra enhetschefer behöver ges bättre förutsättningar i sin yrkesroll,
både genom bättre arbetsmiljö men även ökade resurser i verksamheterna. För att uppnå det är Vänsterpartiets mål att Alingsås kommun alltid ska vara den bästa arbetsgivaren!
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Förskola, fritidshem och grundskola

Vägen till ett rättvist samhälle startar med en välfinansierad och
resursstark allmän skola för alla, vart man än bor i kommunen.
Vår viktigaste resurs är alltid personalen, och vi måste se till att de
arbetar under rimliga villkor och med de verktyg de behöver så att
våra barn får den bästa möjliga skolgången oavsett skolform och
skola. De larmrapporter vi hört under åren från lärare och personal
måste tas på allvar. Vi tillför därför kraftigt stärkta resurser till barnoch ungdomsnämnden så att man kan öka upp personalen, minska
barngrupperna och se till att vi kan öka andelen av legitimerad
personal.

Social välfärd

Som invånare i Alingsås ska man veta att man kan få det stöd och
hjälp man behöver när livet tar en svår vändning. Det kan hända oss
alla någon gång under livet. Ibland är det under en kortare period
och ibland tar det lite längre tid.
Alla socialtjänstens insatser ska ske med respekt för individen och
med mål att se till att man kan komma på fötter igen och leva det
bästa liv man kan. Men lika viktigt som de akuta insatserna är, så
är det minst lika viktigt att vi har ett gediget förebyggande arbete i
kommunen som fångar upp människor i riskgrupper innan det gått
alltför långt och mer omfattande insatser behövs. Varje krona vi
lägger på förebyggande arbete är tio kronor insparade i dyr vård
och placeringar.
Det är därför med stor oro vi konstaterar att Alingsås kommun
under många år under högerstyre har totalt demonterat det förebyggande arbetet inom socialförvaltningen. Detta måste återupprättas, inte bara för att spara pengar men också för att spara på
lidande.
Vi lägger därför in en rejäl resursförstärkning i vår budget som
möjliggör satsningar på det tidiga förebyggande arbetet. Vi säkrar
bland annat finansiering för spädbarnsverksamheten, och vill att
man tar ett bredare tag och arbetar med ytterligare insatser för
denna målgrupp.
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Mäns våld mot kvinnor, hedersvåld och andra typer av förtryck och
våld som drabbar främst kvinnor och barn måste bekämpas. Vi vill
se en utökning av kommunens bidrag till kvinnojour samt en tryggare och mer långsiktig finansiering av denna verksamhet.

Klimat och miljö

Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt
ställa om vårt samhälle för att hållas inom de gränser som naturen
sätter upp. Klimatförändringarna som vi ser allt mer tydligt runt om
i världen med extremt väder, skogsbränder och översvämningar
påverkar även Sverige och Alingsås.
Alingsås kommun måste inte bara vara en aktiv part i att uppfylla
Sveriges, Västra Götalandsregionen (VGR) och Alingsås kommuns
miljömål, vi måste ligga i framkant. Det är av allra största vikt att
vi genom politiska beslut skapar en stad som är koldioxidneutral
som möjlig. För vi skapar inte ett hållbart fossilfritt samhälle genom
att förlita oss på marknaden eller lägga ansvaret på varje enskild
individ. Den gröna klimatomställningen kräver politiska beslut och
styrning. Därför behöver Alingsås kommun implementera och
tillämpa en koldioxidbudget som styrmedel för samtliga delar av
kommunens verksamheter.
Genom tydliga och genomtänkta direktiv till våra kommunala bolag
kan vi se till att vi bygger smart och grönt. Solceller och vindkraft
måste vara en naturlig del av vår projektering och erbjuder även
säkerhet i vår energiförsörjning. Därför vill vi att kommunen tillsammans med våra kommunala bolag utreder och tar fram en handlingsplan för en snabb utbyggnad att installera solceller till maximal
nytta på alla kommunala byggnader som inte är K-märkta och har
ett tak som håller för tyngden.
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Genom att vi så långt som möjligt utnyttjar de möjligheter lagstiftningen ger oss måste kommunen se till att vi upphandlar varor,
tjänster och entreprenader grönt. Så långt som möjligt bör det
upphandlas lokalt och småskaligt för att spara på transporter och
miljöpåverkan.
Genom att ständigt värna strandskyddet ser vi till att Alingsåsarnas rätt till vatten och sjö värnas gentemot rovgiriga exploatörer
och en överklass ute efter exklusiva strandtomter. Därför behöver
vi ställa krav på att skydda våra befintliga grönområden, skogsbeståndet och ängar.
Maten som serveras i kommunens verksamheter ska även den
vara en genomtänkt del i vårt miljöarbete. Genom att på sikt ta
tillbaka kostförsörjningen i egen regi och själva tillaga maten kan vi
säkerställa att vi bidrar till lokala miljösmarta lösningar. Kosten ska
självklart vara ekologisk och i hög utsträckning växtbaserad.
Kommunens fordonsflotta skall både användas sparsamt men
vi ska även sträva efter att få en helt eldriven sådan. Vi ska också
öka möjligheten till cykel- och kollektivtrafik när personal behöver
transportera sig inom eller utanför kommunen. Vi vill att kommunen har ett synnerligen strikt regelverk när det kommer till
resor. Flyg bör aldrig vara första valet, utan ett undantag när det är
nödvändigt. Digitaliseringen ger oss stora möjligheter att arbeta
effektivare och smartare genom att minska resandet då möten och
konferenser istället kan ske digitalt.

Privatiseringar

För att säkerställa att våra gemensamma skattepengar går till
verksamhet och inte till vinst är det av högsta vikt att vi själva äger
och driver välfärden. Vänsterpartiet vill att kommunen snarast
möjligt som avtalen tillåter återtar de verksamheter vi nu har på entreprenad, såsom exempelvis kost, städ och parkskötsel. På så sätt
uppnår vi bättre samordning och effektivitet samt säkrar demokratisk insyn och ekonomisk kontroll.
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Finansiering, kostnader och tabeller
Vänsterpartiets budget är fullt ut finansierad. Vi ser att kommunens ekonomi
både under och efter pandemin är ansträngd och ytterst osäker. Vi prioriterar
därför ett fåtal satsningar, men vår budget är inte en övergripande heltäckande
bild av vår politik.
Invester2022
ingsbudget
2022-2026

2023

2024

2025

2026

Kommunstyrelsen

71 520

81 200

58 400

46 200

40 700

Samhällsbyggnadsnämnden

54 810

61 880

51 320

42 320

32 870

Vård- och
omsorgsnämnden

5 300

5 300

5 300

5 300

5 300

Socialnämnden

600

600

600

600

600

Kultur- och
utbildningsnämnden

6 800

5 900

6 000

6 100

6 200

Barn- och
ungdomsnämnden

6 000

4 800

4 800

4 800

4 800

Avgiftsfinansierad
verksamhet

131 950

121 810

171 353

178 489

192 803

281 490

297 773

283 809

283 273

Summa in- 276 980
vesteringar
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Driftbudget 2022- Budget 2022
2024

Plan 2023

Plan 2024

Vård- och omsorg- -898 556
snämnden

-928 403

-968 458

Socialnämnden

-230 126

-237 292

-247 114

Kultur- och utbild- -327 056
ningsnämnden

-341 035

-367 470

Barn- och ungdomsnämnden

-979 609

-1 022 233

Miljöskyddsnämn- -12 297
den

-12 543

-12 894

Samhällsbyggnad- -62 805
snämnden

-64 061

-65 855

Exploatering

-215

-221

Kommunstyrelsen -100 764

-102 719

-104 511

Överförmyndarnämnden

-5 277

-5 383

-5 533

Summa kommunbidrag

-2 587 187

-2 671 260

-2 794 291

-950 095

-211
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Välfärden kommer alltid först för
Vänsterpartiet!
Viruset har slagit hårt mot Sverige och Alingsås. Men det
har också blivit tydligt att det bara är tillsammans vi kan
klara av de riktigt stora utmaningarna. Det är gemenskap
och jämlikhet som bygger ett starkt samhälle som kan stå
emot kriser. Det kan aldrig egoism och orättvisor göra.
Tillsammans med tidigare generationer har vi byggt upp
vår gemensamma välfärd. Under corona-pandemins
akuta läge är det sjukvården och äldreomsorgen som är
vårt enda skydd. I dessa tider är sjuksköterskan och undersköterskan hjältarna som bokstavligt talat räddat våra
liv. Därför är det särskilt viktigt att nu stå upp för vården
och äldreomsorgen. Men lika viktigt är personalen inom
förskolan, skolan, LSS och övriga samhällsbärande yrken
som varje dag sliter för att våra barn, äldre och alla andra i
Alingsås ska få så bra skola, vård och omsorg som möjligt.
Vänsterpartiets budget är en välfärdsbudget. Vänstern
har alltid varit det partiet som satt välfärden först, utan
oss hade privatiseringarna varit värre, barngrupperna
ännu större och undersköterskorna färre. Vi fullföljer vårt
välfärdslöfte genom att i denna budget för 2022 ge mest
till förskolan, skolan och äldreomsorgen och även i övrigt
värna alingsåsarnas välfärd.
Efter Corona kommer allt fler att förstå att vi måste återuppbygga en stark gemensam välfärd och omfördela
samhällets resurser så allt inte hamnar hos ett fåtal rika.
Ensamma är vi maktlösa, men om vi är hundra, tusen, eller
hundra tusen – då kan vi förändra Alingsås och Sverige.

Ett annat Alingsås är möjligt!

Vänsterpartiet Alingsås
www.alingsas.vansterpartiet.se

