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Budget för en ny tid
Vi lever i en tid då kriser överlappar och går in i varandra och där
morgondagen är oviss på ett sätt som vi länge förskonats från. Under 2020 har
vi fått se med egna ögon vad det innebär att inte ha en adekvat krisberedskap,
men också hur samhället rest sig och tillsammans hanterat situationen. Våren
och sommaren 2020 har inneburit uppoffringar för alla, men speciellt för de
som tillhör de så kallade riskgrupperna. Linköpings kommun måste se över
strategin för hur vi ska leva, inte bara nu, utan på sikt. Vi måste skapa ett
samhälle där alla får ta del och ingen stängs ute. Hanteringen av Covid-19
måste gå hand i hand med klimatfärdplanen, den cirkulära ekonomin, allas rätt
till god utbildning och allas rätt till ett gott liv.
Vänsterpartiets budget utgår ifrån de pelare på vilken partiets politik vilar:
Socialism, Feminism och Ekologi. Vi vill omfördela pengar, från de som har
mycket, till de som behöver mycket. Från det som ger koldioxidutsläpp, till det
som ger livskvalitet. Det finns inte plats för allt. I en stad där partikelhalterna
utgör hälsohot, vill vi begränsa biltrafiken och öka möjligheterna för folk att
gå, rulla, leka och sitta. I en kommun där åkermarken är bland den bästa i
landet, vill vi satsa på det närproducerade, ekologiska. I en värld där den
beräknade livslängden sjunker hos arbetarklassens kvinnor, vill vi sänka
heltidsmåttet. Alla ska leva goda liv. Inte bara rika, inte bara män, inte bara
människor.

En plats att växa
Vänsterpartiet vill skapa ett jämlikt samhälle där alla, oavsett förutsättningar,
kan leva ett gott liv. Det sociala arvet måste brytas för att inte fattigdom, ohälsa
och utsatthet ska föras vidare från föräldrar till barn. Nyckeln till att bryta det
sociala arvet är utbildning. Linköpings kommun ska därför erbjuda alla barn en
god pedagogisk vardag och se till att inte en enda unge blir utan förutsättningar
för att klara grundskolan. Barnomsorg och skola har också ett stort ansvar för
att utjämna de sociala skillnader som uppstår till följd av barnfattigdom.
Genom att barnens pedagogiska vardag befrias från dolda avgifter och blir
tillgänglig för alla barn så byggs trösklar, mellan de som har, och de som inte
har, successivt bort.

Tidiga insatser är sociala investeringar
En av samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn goda
grundförutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor
som krävs för att leva ett gott liv. Rätt form av tidiga och synkroniserade
insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida psykisk ohälsa och
andra sociala problem.
Barns förutsättningar i livet påverkas av en mängd faktorer, såväl ärftliga och
miljömässiga, som enskilda livshändelser. Samhället försöker genom en rad
olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar. Att så tidigt som
möjligt hjälpa barn och unga som har problem är bra för barnen, familjen och
för samhället.
För att barn och unga ska klara sin skolgång krävs att var och en får tillgång till
de resurser som krävs. Att klara skolan innebär att ungdomarna får med sig de
kunskaper som gör att de står väl rustade för livet utanför skolan.

Rätt till förskola
Barn till arbetslösa och föräldralediga ska ha samma rätt som alla andra barn
att få vara i förskolan. När det kommer ett nytt barn i familjen så behöver äldre
syskon mer än någonsin sin trygghet i förskolan tillsammans med andra barn
och vuxna. Enligt FN:s barnkonvention så ska samhället alltid sätta barnens
bästa i första hand. Utbildning är ett område där samhället måste värna om
barnen, här har förskolan en viktig roll i att lägga grunden inför framtida
skolgång.
Vänsterpartiet anser därför att alla barn ska beredas möjlighet att vistas 30
timmar i förskolan varje vecka. För att detta ska vara genomförbart måste
barngrupperna minskas i storlek och personaltätheten öka. Införandet av 30

timmars förskola bör ske successivt i takt med att förskolan har kapacitet att
införa detta med bibehållen kvalitet.
Alla barn i Linköpings kommun ska ha rätt till pedagogisk verksamhet. För de
barn som tillfälligt vistas i Linköpings kommun så ska tillfälle ges att ta del av
pedagogisk verksamhet. Det gäller även i de fall då föräldrarna är fattiga EUmedborgare som kommer till kommunen för att hitta arbete eller för att tigga.
Alla förskolor i kommunen ska hålla jämn och god standard. För att det ska
vara möjligt måste utrymme ges för att se över såväl inomhus- som
utomhusmiljöer regelbundet.
All personal som arbetar i Linköpings förskolor ska ha adekvat utbildning.
Idag finns stora inbyggda ojämlikheter i hur förskolan fungerar och vilken
kompetens barnen möter, beroende på var i kommunen man går i förskola. För
att komma till rätta med det krävs politiska insatser. Vänsterpartiet anser att
förskollärartätheten ska vara densamma på samtliga förskoleavdelningar i
kommunen samt att all personal ska ha eller få tillgång till adekvat utbildning.
Utbildning till såväl barnskötare som förskollärare ska erbjudas personalen och
kunna ges i enlighet med individens- och verksamhetens behov.

-

Alla barn ska ges möjlighet att ta del av förskolans pedagogiska
innehåll. Barn vars vårdnadshavare står utanför arbete och studier skall
beredas plats på förskola 30 timmar per vecka.

-

Inventera kommunens förskolor och åtgärda bristande underhåll i inomoch utomhusmiljöer.

-

All personal får tillgång till kompetenshöjande utbildning. Som lägst
förväntas personalen ha barnskötarutbildning.

-

Antalet förskollärare per förskola regleras så att det blir jämnt över
kommunen.

Rätt till en pedagogisk fritid
De flesta barn har tillgång till fritidsverksamhet efter skolan. Denna är dock
villkorad av att ens vårdnadshavare arbetar eller studerar. De barn vars
föräldrar står utanför arbetsmarknaden är också de barn som har lägst
ekonomisk standard. Då de flesta organiserade fritidsaktiviteterna för barn
kostar pengar så blir en del barn helt utan strukturerad fritid. Vänsterpartiet
anser att alla barn ska ha samma rätt till en strukturerad fritid och anser därför
att plats på fritidshem ska vara en rättighet för barn upp till 12 års ålder.
-

Alla barn mellan 6 och 12 år ska beredas plats på fritidshem när så
önskas

Rätten att välja sin könsidentitet och att värna sin integritet i skolan
Varje människa ska äga rätten att definiera sig själv. Linköpings skolor ska
arbeta för att värna alla elevers rätt till sin könsidentitet. Som en del i det
arbetet ska könsneutrala omklädningsrum erbjudas.
-

Samtliga lokaler där ombyte sker ska kunna tillgodose behovet av
könsneutrala omklädningsrum.

Rätten till jämlik elevhälsa
Elevers rätt till god hälsovård styrs idag av vilken skola man går på. Det är inte
acceptabelt att elever i en kommun som Linköping inte ges likvärdig rätt till
elevhälsovård. Den ojämlika hälsovården visar sig i möjligheten att få träffa
legitimerad elevvårdspersonal när man behöver. Vänsterpartiet anser att
elevhälsan behöver ses över och byggas ut. För att åstadkomma detta på ett
jämlikt sätt som främjar hälsa, anser vi att organiseringen ska centraliseras och
att mottagning av elever ska kunna ske såväl på de enskilda skolorna som på
annan, separat mottagning. På det sättet ökar elevens möjlighet till integritet,
personalens möjlighet till kompetenshöjning och samverkansmöjligheterna
mellan kommun, region och andra aktörer.
-

En utredning initieras för att se över hur elevhälsan ska göras jämlik
och hur personalens långsiktiga kompetens ska kunna tillgodoses.

En plats att leva
För att ge god och säker omvårdnad, såväl på särskilda boenden, som i
människors egna hem, krävs strikta hygienrutiner och goda kunskaper i
barriärvård. För att åstadkomma det krävs kompetens, god personaltäthet samt
kontinuitet i bemanningen. Man behöver också ha tillgång till adekvat
skyddsutrustning och funktionella arbetskläder. Inget av detta är i dagens läge
en självklarhet.
Vänsterpartiet anser att den som bor i särskilt boende, har hemtjänst eller på
annat sätt har ett boende eller ett stöd i boendet som helt eller delvis finansieras
med skattemedel, har samma rätt till kontinuitet och trygghet i sin vardag. Så är
inte fallet i Linköpings kommun idag. Genom att öppna dörren för
vinstdrivande företag har kommunen urholkat tryggheten hos de som till
exempel bor i gruppbostad. När ens hem upphandlas så slutar det ofta med att
personalen ger sig av, maten ändras, inventarier och möbler byts ut. Att göra
detta mot människor är förkastligt och någonting som måste upphöra.
Vänsterpartiet ser behovet av att samordna all vård och omsorg i Linköpings
kommun. En utförare ska vara ansvarig för att sköta omvårdnad, vård i
hemmet, rehabiliteringsinsatser och driva särskilda boenden.
Personer som arbetar med människor behöver trygghet i arbetet. För att få det
måste timanställningar hållas till ett absolut minimum och de som idag uppbär
dessa anställningar måste ges möjlighet till tillsvidareanställningar. Personalen
som arbetar i våra verksamheter ska ges möjligheten att läsa in formell
kompetens, som lägst på nivån undersköterska. Samtliga anställda ska ges
möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.
Alla kommunens anställda ska ges möjlighet att arbeta heltid. Heltidsmåttet
behöver således ses över för att alla ska orka. Vänsterpartiet anser att
arbetstiden ska minskas successivt och mest för de som behöver det bäst. Idag
lämnar många undersköterskor och vårdbiträden arbetslivet flera år före
pensionsålder. Det är inte acceptabelt att slita ut sina anställdas kroppar, för att
sedan förpassa dem till fattigpension.
För att ge bra omvårdnad krävs fler händer i omsorgen. En god bemanning är
grunden i att kunna hålla goda rutiner och ett bra bemötande. Förbättrat
smittskydd är ett exempel som kräver personalresurser. Vänsterpartiet föreslår
således ökade resurser för fler anställda inom omsorgen.
Kompetens erhålls inte bara genom studier. Att arbeta med personer som håller
högre kompetens än man själv kan innebära att goda exempel blir nya rutiner.
All omvårdnad är hantverk och ett hantverk som lärs ut från person till person.
Det gäller såväl det mekaniska som sociala omhändertagandet. Vänsterpartiet
vill införa en kompetensbank med särskilt lämpliga medarbetare som kan ta
korttidsuppdrag i olika verksamheter och samtidigt föra med sig goda exempel
och ha en handledande funktion i sitt arbete.

Tillgången till arbetskläder som tvättas efter varje arbetspass måste förbättras.
Till det kommer ett behov av att arbeta långsiktigt och strukturerat och i
samklang med andra målsättningar. För att åstadkomma detta bör Linköpings
kommun ansluta sig till tvätteri, så som TvNo och därigenom få tillgång till
arbetskläder och patientbundna skyddsrockar i tyg. På så sätt skapas god
tillgång och långsiktighet, samtidigt som plastförbrukningen minskar.
-

All omsorg, omvårdnad, vård i hemmet och rehabiliteringsinsatser i
Linköpings kommun ska bedrivas i kommunal regi.

-

Linköpings kommun ska sluta avtal med tvätteri och härigenom få
tillgång till arbetskläder och skyddsförkläden i tyg. Så länge
upphandlad verksamhet kvarstår så ska dessa anmodas att teckna avtal
med samma leverantör.

-

En kompetensbank införs, där omvårdnadspersonal med god kompetens
och erfarenhet utgör vikariepool såväl som kompetensstärkande
arbetsledare vid problem i verksamheten.

-

Heltidsmåttet ses över och minskas initialt med en timme per vecka för
personer i omsorgs- och omvårdnadsyrken.

Jämställda löner och arbetsvillkor
Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den kollektiva
lönediskrimineringen mellan män och kvinnor upphör. Vi kan göra mycket på
kommunal nivå, då 80 procent av de anställda inom kommuner och landsting
är kvinnor. Vänsterpartiet stödjer de fackliga kraven för höjda lägstalöner och
befattningslöner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål. Det är idag en
realitet att många inte kan leva på sin lön och att klassklyftorna ökar. Med
bättre villkor och höjda löner för de lägst avlönade i kommunen ökar trycket
för att även den privata omsorgssektorn höjer sina löner. Lönerna för
yrkesgrupperna undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare är bland de
lägsta på hela arbetsmarknaden. Det utgör ett konstant hinder för att
nyrekrytera och att behålla personal i kritiska verksamheter. Genom en
rättvisare lönesättning ökar jämlikheten och Linköpings kommun får lättare att
rekrytera den personal som behövs.
Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler områden än lönen, det
handlar om vilka som får arbetskläder, har de tryggaste anställningarna och har
karriärmöjligheter. Vi vill att Linköpings kommun ska vara en feministisk
arbetsgivare som aktivt synliggör och motverkar könsorättvisorna i arbetet.
-

Lika lön ska ges för likvärdigt arbete. Linköpings kommun ska ta fram
en plan för att komma till rätta med rådande löneorättvisa.

-

Lägstalöner ska höjas med hjälp av punktsatsningar. Linköping ska bli
löneledande för vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare.

Bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden
På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering.
Personalens sammansättning ska prägla det omgivande samhället.
Vänsterpartiet anser att flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet ska ses som
en merit vid anställningar. Personalen, framförallt cheferna, ska få utbildning i
diskrimineringsfrågor. Linköpings kommun ska vara en förebild när det gäller
att anställa personer med funktionsnedsättningar.

Upphandling
Offentlig verksamhet upphandlar idag tjänster och varor till mycket stora
belopp. För att dessa pengar inte ska gå från det offentliga till privata ägare
utan att göra nytta, krävs politisk styrning. Vi kan, genom vårt sätt att styra
upphandlingar göra världen mer klimatsmart, mer jämställd och vi kan verka
för en rättvisare arbetsmarknad. Vänsterpartiet anser att det är dags för
kommunen att våga ta sitt ansvar som konsument och upphandlare.
Linköpings kommun köper varje år varor och tjänster för stora summor. I
rollen som inköpare finns det stora möjligheter att ställa krav på leverantörerna
för att främja jämställdheten i samhället. Upphandling sker i strikt reglerade
former enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om
valfrihetssystem (LOV). Dessa lagstiftningar är i sig problematiska men då det
är dessa som reglerar offentlig sektor är det också dessa som man får förhålla
sig till och i den mån det går främja en positiv samhällsutveckling.
Lagstiftningen ger dock upphandlande myndigheter möjlighet att ställa olika
krav på leverantören utöver själva tjänsten eller varan. På miljöområdet har
kommuner och landsting kommit en bit på vägen. När det gäller att ställa krav
på jämställdhet och krav på heltid finns mycket stora utvecklingsmöjligheter.
De krav som kan ställas på leverantörer är bland annat att de har en framtagen
jämställdhetspolicy, aktivt arbete med jämställdhetsintegrering, att man tydligt
visar att man följer gällande lagstiftning, visar på kunskap och kompetens inom
området och så vidare. Att ställa krav på jämställhet vid upphandlingar är en
liten del i ett större arbete. Vänsterpartiet anser att jämställdhet är en faktor
som fortlöpande ska beaktas inom upphandling.
-

Krav på rätt till heltid vid upphandling ska ställas där så är applicerbart.

-

Krav på att det finns en jämställdhetspolicy och ett aktivt
jämställdhetsarbete hos företagen som kommunen upphandlar tjänster
och varor från.

Vita jobb
Den ekonomiska brottsligheten omsätter varje år miljardbelopp. En del av detta
kommer från offentlig upphandling där oseriösa eller kriminella företag får
kontrakt med till exempel kommuner och landsting, som huvudentreprenör
eller dennes underentreprenör. Samhällskonsekvenserna av denna brottslighet
är mycket allvarliga. Skattemedel hamnar hos kriminella istället för i välfärden.
Kriminella företag betalar sällan skatt utan ofta förs pengar ut till skatteparadis.
Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga
arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa
företag kan inte konkurrera med skumraskföretagen på lika villkor.
Erfarenheter visar också att omfattande ekonomisk brottslighet kan innebära att
personerna bakom brottsligheten blir maktfaktorer i samhället.
Det finns alltså otaliga orsaker för Linköpings kommun att stärka kampen emot
den ekonomiska brottsligheten. ”Vita jobb” är ett framtaget verktyg för att
motverka svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling.
Vänsterpartiet anser att Vita jobb-modellen ska implementeras i Linköpings
kommun, att användas vid upphandlingar, inom budgetperioden.

Koldioxidneutralitet på riktigt
Linköpings kommuns målsättning är att vara koldioxidneutralt år 2025. Dock
gäller detta enbart den koldioxid som släpps ut i kommunen, vilket ger en
missvisande bild av utsläppen. För att på riktigt göra skillnad i hur mycket
koldioxid som släpps ut i atmosfären så måste även de utsläpp vi orsakar på
andra platser reduceras till ett minimum.
Genom att nyttja bilar, telefoner, datorer och annan utrustning längre ska
Linköpings kommun bidra till en mer cirkulär ekonomi där ”slit och
slängsamhället” ska minnas som en mörk, men kort tid. Den utrustning som
köps in till kommunen ska servas bättre och lagas till dess att den inte längre är
funktionsduglig eller går att använda med säker mjukvara. För att detta ska bli
möjligt krävs en översyn av teknikutnyttjandet, där såväl bilar som övrig
utrustning utvärderas.
Linköpings kommun har i dagsläget två flygplatser och Norrköping en. Detta
innebär åtskilliga problem och ytterst få fördelar. Genom de täta flygningarna
med såväl militära- som civila plan orsakas buller och utsläpp som drabbar
linköpingsbornas hälsa negativt. Närheten till flygplatsen innebär ett
affärsresande som i dagsläget torde betraktas som överflödigt, då teknik finns
för att anordna möten och konferenser digitalt. Den militära närvaron i
Linköping skulle vid krigssituation utgöra en säkerhetsrisk för samtliga
linköpingsbor samtidigt som den för närvarande förhindrar utbyggnad av både
vindkraft och bostäder i kommunen. Kort sagt är flygplatserna en fördel för ett
fåtal, men en begränsning för flertalet. För att komma till rätta med detta anser
vi att en utredning ska initieras för att utreda möjligheterna till att
samlokalisera flygningarna samt en gemensam strategi för att minska flygets
negativa effekter på regionen. Vi anser också att all finansiell hjälp till
flygplatsen ska strypas omgående.
Vänsterpartiet anser att det är dags att göra upp med köttnormen. Kött är en
klimatbov som leder till suboptimalt utnyttjande av resurser, samtidigt som det
utgör en hälsorisk. På grund av det anser Vänsterpartiet att kött ska serveras
som specialkost. När kött serveras i Linköpings kommun, så ska det i
möjligaste mån vara ekologiskt och komma från djur som levt sina liv i vår
närhet. Om närproducerat och-/eller ekologiskt kött inte går att uppbringa ska
detta ersättas med lakto-ovo kost. Linköpings kommun har ett ansvar att stödja
lokala producenter såväl som ett ansvar att bidra till en omställning av
samhället till mer ekologisk djurhållning. Den fisk som serveras i kommunen
ska vara viltfångad och komma från livskraftiga bestånd. När sådan fisk inte
går att uppbringa ska den ersättas med lakto-ovo kost.

-

En utredning tillsätts för bilflottan kan användas fler år innan utbyte.

-

En utredning tillsätts för hur personbunden teknisk utrustning, så som
mobiltelefoner, kan användas under längre tid innan utbyte.

-

Övergång till lakto-ovo kost som norm i måltider som kommunen
bekostar.

-

Avveckla allt stöd till flygplatserna.

Bo och leva i hela kommunen
Linköpings befolkning fortsätter att öka och därmed behovet av bostäder. Det
finns en gräns för hur mycket staden och de större tätorterna tål att förtätas, och
Vänsterpartiet vill inte heller att värdefull åkermark i deras närhet exploateras
för gator och bebyggelse. En stor andel av marken inom kommunens gränser
utgör av annat än tätorter och åkermark. I översiktsplanen för landsbygden
markeras många områden som lämpliga för bebyggelse.
Ett ökat antal bofasta invånare i de mindre orterna och omlandet ger underlag
för bättre offentlig och kommersiell service: förskola, skola, kollektivtrafik,
väghållning, livsmedelsbutik, bensinmack, kulturutbud och så vidare. Det ger
även underlag för service- och hantverksföretag och fler arbetstillfällen.
För en enskild privat markägare som berörs av möjligheten att stycka av mark
för nya tomter kan det kännas som en alltför krånglig process att starta ett
sådant projekt. Kommunen bör enligt vår mening underlätta för ny bebyggelse
på landsbygden. Det kan ske genom att kommunen köper in lämplig mark. Det
kan också ske genom uppsökande verksamhet riktad till markägare, med
rådgivning kring hur man kan finna småskaliga VA-lösningar, resonera kring
bygglov och anläggning av väg. Kommunen bör även i ägardirektiv till AB
Stångåstaden ges i uppdrag att bygga bostäder att hyra, i de mindre tätorterna.
Arbetet med områdesbestämmelser, som påbörjats men fått stå tillbaka då
tjänstemännen inom samhällsbyggnadsförvaltningen varit upptagna med
detaljplaner i staden, bör snarast ges högre prioritet.
Att växa upp på landsbygden eller i någon av de mindre orterna i kommunen
ska inte innebära avsaknad av möjlighet att delta i fritids- eller
kulturaktiviteter. Det är därför av yttersta vikt att e ungdomar som har beviljats
busskort också får möjlighet att nyttja detta under kvällar, helger och lov.
Avsätt medel i investeringsbudgeten för inköp av mark som är lämplig för
bostadsbyggande på landsbygden.
Förstärk samhällsbyggnadsförvaltningen, så att utrymme ges för uppsökande
verksamhet till markägare på landsbygden.
-

Återinförande av årskort på Östgötatrafiken för de ungdomar som
beviljats busskort för skolresor.

Utan bil i ny tid
Linköpings innerstad växer och förtätas. Med fler invånare blir frågan om
bilens rätt till innerstaden i ett nytt ljus. Även om moderna bilar släpper ut färre
partiklar än äldre, så innebär bilkörande ändå att fler partiklar kommer ut i
luften. Dessa partiklar påverkar hälsan hos de som andas in dem och leder till
åtskilliga dödsfall varje år. Vänsterpartiet anser att det är dags att sluta
kompromissa om rätten till hälsa. Istället anser vi att bilen ska lämnas i
ytterstad och att alla ska kunna ta bussen eller cykeln in till city. För att uppnå
detta krävs säkra och billiga parkeringar i ytterområden samt bussar som är så
ekonomiskt attraktiva att de konkurrerar ut behovet av personbilar i city.
Cykelinfrastrukturen måste också förbättras, cykelbanor måste byggas säkra
och prioriteras framför biltrafik. Möjlighet till sammanhållen skolcykling
mellan områden istället för skolskjuts bör ses över. Låsbara cykelförråd bör
införas vid alla infarter till innerstaden, där det finns goda möjligheter att
angöra med- och parkera bil.
-

En utredning tillsätts med mål att lägga fram en plan för hur
privatbilismen i city decimeras.

-

En diskussion med Östgötatrafiken inleds om att reducera priset för
bussresor in och ut ur stadskärnan.

-

En utredning tillsätts om att införa cykelgrupper till skolor som
komplement till bussresor.

Kultur
Kultur är en viktig del i utvecklingen av såväl vårt samhälle som oss, som
individer. Kultur lär oss ett kritiskt tänkande men också en öppenhet till
världen och allt den har att erbjuda. Det är med det viktigt att kulturen finns
öppen för alla att ta del av redan från tidig ålder.
Den kommunala musik- och kulturskolan är en av de största
kulturverksamheterna för barn och unga. Vi vill att kulturskolan ska bli mer
tillgänglig och jämlik. Idag har vi barn som inte kan delta i Kulturskolans
verksamhet på grund av de höga avgifterna. Möjligheten att utöva kultur i
någon form ska inte vara en ekonomisk fråga därför vill vi göra Kulturskolan
avgiftsfri.
-

Gör Kulturskolan avgiftsfri

-

Möjliggör för digitala ingångar till kulturskolans verksamhet

Finansiering
Vänsterpartiet anser att gemensam verksamhet måste finansieras tillsammans. I
den avvikelsebudget vi lägger fram har vi valt att flytta medel dit vi anser att de
gör nytta för framtiden. Vi har flera akuta frågor att lösa, ingen av dem
involverar underlättandet av bil- eller flygtrafik. Således har vi i denna budget
valt att rikta om resurser från flygplatsfinansiering till Äldrenämnden, Barnoch ungdomsnämnden, Social- och omsorgsnämnden, Bildningsnämnden och
Kultur- och fritidsnämnden. Den kommunala nyhetsförmedling som
kommunen instiftat ska avskaffas. Central administration ska decimeras och
pengar ska gå till verksamhet istället för administration och kontroll. En
värdeöverföring från Stadshus AB med engångsmedel ger möjlighet till
tillfälliga satsningar, bland annat aktualiserade av corona-pandemin. Utöver
detta föreslår vi att resursmedel används. För 2021 beräknas skattesatsen vara
oförändrad, 20,20 procent.

Vänsterpartiets förslag till
resultaträkning för budget
2021 med plan för 2022-2024

Belopp, mnkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Alliansens
Budget
förslag
2020 Budget 2021
1 895

1 895

-10 899

-11 030

Skillnad V
vs
Alliansen

Vänsterpartiets
förslag Budget
2021

-130

-11 160

-130

-9 497

1 895

-232

-232

-9 236

-9 367

Skatteintäkter

7 421

7 631

7 631

Generella statsbidrag och utjämning

1 233

1 022

1 022

Verksamhetens nettokostnader

Kommunal fastighetsavgift
Summa skatteintäkter o utjämning
Verksamhetens resultat

274

284

8 927

8 937

0

8 937

-308

-430

-130

-560

130

Finansiella intäkter

404

472

Finansiella kostnader

-95

-100

Finansnetto

308

373

Ianspråktagande av resultatutjämningsreserv
(RUR)
ÅRETS RESULTAT

-232

284

130

57
0

0

602
-100
503

57
0

0

Vänsterpartiets förslag till budgetramar för budget 2021 med plan för 20222024

Belopp tkr

Budget 2020

Kommunfullmäktige

Alliansens
förslag Budget
Skillnad V
2021 vs Alliansen

Vänsterpartiets
förslag Budget 2021

12 599

12 619

5 232

5 256

460 375

519 507

15 976

16 047

16 047

203

222

222

Äldrenämnden
Social- och
omsorgsnämnden
Barn- och
ungdomsnämnden

1 461 619

1 482 640

95 000

1 577 640

1 504 022

1 540 413

30 000

1 570 413

3 535 969

3 575 947

90 000

3 665 947

Bildningsnämnden

844 672

873 582

10 000

883 582

Kultur- och fritidsnämnden

378 229

382 672

7 000

389 672

Arbetsmarknadsnämnden

411 764

419 359

419 359

Samhällsbyggnadsnämnden

466 312

505 016

505 016

Exploatering

-45 000

-76 760

-76 760

61 601

62 043

62 043

9 113 573

9 318 563

616

1 941

Resursmedel
Reserv för pris, lön o
demografi
Intern finansiering, intern
ränta

163 000

68 000

53 216

10 010

10 010

-44 788

-31 361

-31 361

Intäkter enligt uppdrag
Verksamhetens
nettokostnader

-50 000

0

0

9 235 617

9 367 154

Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnden
Valnämnden

Bygg- och miljönämnden
Summa nämndernas
nettoramar
Pensioner, exkl finansiella
poster

Förändringar av
finansiella intäkter
Utdelning Linköpings
Stadshus
Inget stöd till Linköpings
flygplats men utdelning till
kommunen

Summa förändringar av finansiella
intäkter

12 619
5 256
-50 000

182 000

469 507

9 500 563

1 941
-52 000

16 000

130 000

9 497 154

-90 000

-90 000

-40 000

-40 000

-130 000

