Vänsterpartiet Alingsås
Budget 2020-2022

Ett Alingsås för alla, inte bara de rika

Inledning
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Det
innebär att vårt främsta mål är ett jämlikt och hållbart samhälle där vi aktivt
arbetar för att minska klyftorna, stärka välfärden, värna demokratin och
säkerställa att alla människor oavsett bakgrund och förutsättningar kan åtnjuta
frukterna av vårt gemensamma arbete.
Sverige är ett klassamhälle, där det gapar stora klyftor i livsmöjligheter, livslängd
och makt mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst. Alingsås är inte
något undantag. Det är därför vårt uppdrag som socialister att genom praktiska
förslag och fördelning av resurser motverka detta.

Övergripande ekonomiska förutsättningar
Samtliga förvaltningar får i vår budget full uppräkning för ökade löner och priser.
Detta innebär att våra satsningar vi gör utöver detta är genuina satsningar, och
inte dolda sparbeting som den styrande minoriteten hittills har genomdrivit. Så
kallade “effektiviseringar” har kommit till vägs ände i många av verksamheterna.
Det finns säkerligen besparingar att göra och sätt som vi kan jobba smartare och
billigare på, inte minst genom digitalisering, men vi tror att det bästa sättet att
åstadkomma detta inte är genom stora besparingskrav utan genom att ge
verksamheterna lugn och ro att arbeta. I vissa av våra mest personaltäta
verksamheter såsom vården och skolan betyder “effektiviseringar” nästan alltid
att personalen måste springa fortare, stressa mera och kompromissa med
kvaliteten på den service de ger.

●
●
●
●
●

Full uppräkning enligt 3 % PKV till samtliga nämnder, sammanlagt 32,6
mnkr, utöver satsningar nedan:
+2 mnkr till vård- och omsorgsnämnden.
+3 mnkr till socialnämnden.
+1 mnkr till kultur- och utbildningsnämnden.
+4 mnkr till barn- och ungdomsnämnden.

Kommunalskatt
Vänsterpartiet Alingsås föreslår en höjning av kommunalskatten med 30 öre, till
en nivå på 21,66 kr. Det är inte ett lätt beslut att fatta, men år av konsekvent
otillräckliga statsbidrag från både borgerliga och nu socialdemokratiskt styrda
regeringar har dränerat kommunernas resurser och möjligheter att själv bekosta
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välfärden. Den kommunala skatten är icke-progressiv, och vi skulle hellre på
riksplanet vilja se återinförande och höjande av progressiva skatter, men i brist på
generella statsbidrag ser vi ingen annan utväg för att bibehålla och förstärka
kvaliteten i välfärden.

Kultur, fritidsliv och folkhälsa
Ett fritt och levande kulturliv är av största betydelse för att människor ska vilja
leva och arbeta i en kommun. Bibliotek, konsthall och kulturföreningar är vitala
pelare och mötesplatser i det demokratiska samtalet och en nödvändig
förutsättning för bildning och livslångt lärande. Att lära barn och unga att läsa
och förstå texter och att introducera dem till litteratur och kultur skapar inte bara
bättre människor utan också bättre medborgare.
En kvalitativ kulturskola är för många barn inkörsporten till ett rikare liv och
glädje för livet. Vi vet dock att det skiljer sig mycket i vilken utsträckning olika
sociala inkomstgrupper går i kulturskolan. Vänsterpartiet Alingsås vill därför att
man ser över hur man kan sänka priserna, för att på sikt kunna ta bort dessa helt.
Idrotts- och föreningsliv skänker mening och glädje samt medverkar till en bättre
folkhälsa och friskare liv. Det är viktigt att kommunen är en aktiv och
medverkande part för att stötta och hjälpa föreningar och civilsamhälle.
Kommunen ska också erbjuda våra invånare bra och kvalitativa sport-, friluftsoch idrottsanläggningar som är tillgängliga för alla oavsett ålder,
funktionsvariation, kön eller plånbok.

●
●
●

Kultur- och utbildningsnämnden tillförs medel för att införa gratis
inträde för pensionärer under dagtid i Nolhagahallen.
Kultur- och utbildningsnämnden tillförs medel för en satsning på barn
och ungas läsande riktat mot skolor, förskolor och fritidshem.
Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att se över och sänka
priserna för kulturskolan för att på så sätt kunna tillgängliggöra musikoch kulturundervisning till bredare grupper.

Boende och samhällsplanering
Bostad är en mänsklig rättighet. Det verktyg kommunen har för att tillgodose
detta behov är vårt allmännyttiga bostadsbolag Alingsåshem. Det är genom
detta bolag som vi politiker kan styra mot de sociala och miljömässiga mål som vi
har åtagit oss. Alingsåshem ska förse invånarna med bostäder av god kvalitet,
som är miljömässigt hållbara, och som har hyror som även låginkomsttagare har
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råd med. Vänsterpartiet Alingsås motsätter sig därför konsekvent alla
utförsäljningar av allmännyttan, då man genom att sälja vår gemensamma
egendom också frånhänder sig de verktyg vi har för att uppnå våra
bostadspolitiska mål. Vänsterpartiet Alingsås förespråkar också stor försiktighet
och restriktivitet när det kommer till så kallade lyxrenoveringar och onödiga
hyresdrivande åtgärder som leder till “renovräkningar”. Alla renoveringar måste
ske i gott samförstånd och dialog med de boende. Vi kan därtill inte lita på
marknaden när det kommer till bostadsbyggande, utan kommunen måste ta en
aktiv och ledande roll när det kommer till bostadsförsörjningen.
Genom socialistisk och feministisk stadsplanering så bygger vi en stad för alla.
När man bygger nya områden i staden måste man se till att det är en blandad
bebyggelse med olika upplåtelseformer, både hyresrätter, bostadsrätter och villor.
Vänsterpartiet värnar vår gemensamma natur och den rikedom vi har i vår
kommun i form av sjöar och vattendrag. Därför måste en mycket stor
restriktivitet prägla alla beslut som gäller att frångå strandskydd och liknande. Vår
natur och rätten för allmänheten till den är alltför viktig för att låta överklassen
låsa in den bakom staket och murar i sina lyxvillor.
Att låta feministiska hänsyn genomsyra vår stadsplanering så ser vi också till att
skapa en stad som är trygg för alla. Genom att bygga bort otrygga områden,
genomtänkt belysning, utbyggd kollektivtrafik och att skapa en blandad och
levande stad med grönytor, parker och offentliga platser så ser vi till att
människor kan känna sig trygga på våra gator och torg.

●

●

●

Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi och
riktlinjer för feministisk stadsplanering som ska användas i framtida
planering i syfte att öka våra invånares trygghet.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheterna att bedriva
allmännyttan i alternativa kommunala former, exempelvis kommunal
icke-vinstdrivande stiftelse för att bättre uppfylla allmännyttans uppdrag
och mål.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att stegvis göra innerstaden
bil- och parkeringsfri.

Äldreomsorg
En trygg ålderdom och en äldreomsorg värd namnet måste vara vårt mål i
kommunen. Vi vet att vi kommer behöva utöka våra platser kraftigt den
kommande tiden då vi har en åldrande befolkning. Men ska vi kunna bemanna
dessa boenden och ge våra äldre en god och trygg omsorg måste vi också se till
att vi har kunnig och duktig personal som vill arbeta inom verksamheten, och att
befintlig personal vill stanna och hjälpa till att utveckla verksamheten med sitt
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kunnande och engagemang. Sjuktalen är idag tyvärr allt för höga bland vår
personal, vilket beror på den allt mer ökande stressen som är en naturlig följd av
underbemanning och avsaknad av budgetmedel. Vi föreslår därför i vår budget
en satsning på personalen, främst genom att vi tillsätter medel för att lägga
grunden för en arbetstidsförkortningsmodell för vårdpersonal. Vi har många goda
exempel nationellt hur 6-timmars arbetsdag eller 4 dagars arbetsvecka mycket
positivt påverkar personalens välmående och effektivitet. Vi vill även introducera
att genomgripande “hälsopaket” för våra äldre genom att man satsar på
förebyggande åtgärder såsom utdelning av gratis broddar till samtliga äldre inom
kommunen, i syfte att förebygga ohälsa och på sikt spara pengar.

●

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram och implementera
en modell för arbetstidsförkortning för vårdpersonal.

Skola
Genom en skola som tar sitt kompensatoriska uppdrag på allvar så motverkar vi
uppkomsten av sociala klyftor. Alingsåsare ska vara trygga i att vilken skola deras
barn än går i så får de samma höga kvalitet på undervisning, och tillgång till
elevhälsa och stöd för de elever med särskilda behov. Att våra barn är försäkrade
även på fritiden är en självklarhet. Vinstdrivande friskolor ökar segregeringen och
motverkar ett sammanhållet skolväsende, och Alingsås kommun bör därför till
den grad det är möjligt neka vinstdrivande friskolor att etablera sig i Alingsås.
Förskolan är liksom det övriga skolväsendet en vital pusselbit i att grundlägga det
jämlika samhället. Genom en kvalitativ förskola med hög pedagogisk standard så
utvecklas barn i språk och social förmåga. Barnomsorg ska även fortsatt erbjudas
på obekväm arbetstid, något som stärker många föräldrars möjligheter att arbeta
inom speciellt vårdyrken. Vänsterpartiet Alingsås vill verka för mindre
barngrupper genom att öka personaltätheten och ha färre antal inskrivna barn
per pedagog.
Personalen är vår viktigaste resurs i skolan och vi måste eftersträva att ta
personalens synpunkter och behov på allvar.

●
●
●
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Barn- och ungdomsnämnden ska tillse att det införs olycksfallsförsäkring
för skolbarn även utanför skoltid.
Barn- och ungdomsnämnden ska arbeta aktivt med arbetsmiljön för
våra pedagoger och lärare i samverkan med personalorganisationerna.
Kommunen ska se över kostverksamheten med mål att ge näringsriktig,
lokalproducerad, ekologisk och i huvudsak växtbaserad kost.

Social välfärd
Ett starkt socialt skyddsnät är en förutsättning för det mänskliga samhället.
Socialtjänsten måste stärkas med resurser för att fånga upp människor som
befinner sig i utsatta situationer, redan innan det eskalerat till den punkt då vård
eller placering är nödvändigt. Genom ett stärkt förebyggande arbete, speciellt för
unga människor som befinner sig i riskfyllda miljöer eller familjer med svagt
socialt skyddsnät, kan man göra stora besparingar på framtida vård och undvika
mycket onödigt lidande. Verksamheten ska vara uppsökande och på plats där
problemen uppstår.
Även arbetet mot våld i nära relationer samt hedersbaserat våld eller förtryck
måste stärkas. Kommunen har här en viktig part i kvinnojourer och
organisationer i civilsamhället som arbetar med dessa frågor, och här måste det
ske ett ökat stöd från kommunen till dessa.
Målet med alla sociala insatser ska vara att ge individen de verktyg hen behöver
för att uppnå självförsörjning och ett värdigt liv. Med de nedskärningar som den
nuvarande högerregeringen åsamkar Arbetsförmedlingen kommer kommunen
att behöva ta ett mer aktivt ansvar i arbetsmarknadspolitiken och för grupper
som står långt ifrån arbetsmarknaden.

●

●

●

Socialnämnden ska arbeta aktivt för att stärka det förebyggande och
uppsökande arbetet, speciellt med ungdomar i riskmiljöer och kvinnor
som lever i våldsamma relationer eller är utsatta för hedersförtryck.
Socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden ska aktivt
samverka med varandra och med skola och lokalt näringsliv för att stötta
personer utanför arbetsmarknaden.
Samtliga nämnder ska tillse att kommunens verksamheter erbjuder
sommarjobb och praktikplatser för ungdomar i kommunen.

Miljö
Alingsås ska ligga i framkant när det kommer till miljöarbete. Genom att sätta ett
gott exempel i vårt miljöarbete är kommunen en aktiv part i att uppfylla våra
nationella mål. Vi vill att kommunen utlyser klimatnödläge, och att all kommunal
verksamhet ska genomsyras av inte bara ekonomiska och sociala hållbarhetsmål
utan även miljömässig hållbarhet. Satsningar på solpaneler och vindkraft gör inte
bara vår kommun klimatneutral utan säkrar också vår energiförsörjning i
katastrofsituationer. Vår kost ska vara ekologisk och i största möjliga utsträckning
lokalt producerad samt i större utsträckning växtbaserad. Resor och konferenser
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på andra orter bör minskas till ett nödvändigt minimum, och här är
digitaliseringen till stor hjälp.

●

Alingsås kommun deklarerar ett omedelbart och övergripande
klimatnödläge och upprättar en plan för hur detta ska genomsyra all
verksamhet.

Privatiseringar
Vänsterpartiet är absolut motståndare till att lägga ut kommunens verksamhet
på privata utförare och att införa LOV. Vi vill också avskaffa den kommunala
utmaningsrätten. Det är vår bestämda uppfattning att kommunal verksamhet
ska bedrivas i kommunal regi, där vi själva har kontrollen och sätter villkoren.
Privatiseringar leder alltid till ökade priser, en förlust av kompetens, förlust av
kontroll och en uppsplittring av verksamheter som leder till att vi inte längre kan
effektivt planera och utföra vår verksamhet. Vänsterpartiet vill även att
kommunen tar tillbaka verksamheter som nu ligger på privata utförare när
avtalen går ut. Våra barn och äldre ska inte vara i klorna på riskkapitalister och
lycksökare. Genom att bedriva verksamhet såsom kost, städning och annan
service i egen regi kan man dessutom uppnå samordningsvinster och se till att
våra politiska mål får genomslag i verksamheten.

●
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Kommunorganisationen ska inte genomföra ytterligare privatiseringar,
och kommunal kärnverksamhet som nu bedrivs i privat regi ska återgå i
kommunal regi när avtalen går ut.

Ekonomi
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