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Inledning och utgångspunkt
Socialisterna – Välfärdspartiet ställde i 2006 års val upp för en enda sak: att inte rösta för några 
nedskärningar av välfärden. Denna princip gick vi även till val på i valet 2010 och fick med detta 
inte bara förnyat utan även stärkt mandat att fortsätta. 

Som vi ser det har Harald Hjalmarsson under sina på tok för många år vid makten använt Västerviks 
kommun som en experimentverkstad i nyliberal äventyrspolitik. Konsekvenserna av denna politik 
syns redan tydligt för de kommunmedborgare som inte är rädda att se den värld som omger dem. 
Konsekvenserna  kommer för de som ännu inte vågar se bli desto tydligare. De kommunmedborgare 
som låtit sig luras av Hjalmarssons leende fasad av framgång, delaktighet och öppenhet kommer snart 
tvingas inse sig vara bedragna. Med detta är det för oss otänkbart att på något vis stödja Hjalmarssons 
budgetar.

Kortfattat kan man säga att kommunen och de verksamheter som utgör den har körts i botten 
genom ständiga nedskärningar och privatiseringar. Detta ser vi i en skola där IV programmet är ett 
av de största programmen på gymnasiet, i sjunkande kunskapsnivåer och en ökande alienation till 
utbildningssystemet som sådant bland våra barn och unga. Vi ser detta i hur friskolor dränerar den 
kommunala skolan på pengar, hur pengar som kunde gått till undervisning och material förvandlas 
till reklamsnuttar och privata vinster. Vi ser detta förfall i hur skolan blir en marknad i stället för en 
samhällsinstitution för kunskap där eleverna inte längre är elever som skall lära utan kunder som skall 
välja. Vi ser detta i hur barn tvingas gå hungriga till skolan. 
Vi ser detta i en äldreomsorg i vilken maten är så dålig att de gamla endast äter ”det minsta lilla 
som krävs för att överleva”, vi ser det i underbemannad och stressar personal. Vi ser hur kommunen 
misslyckas genom att våra gamla inte kan komma ut i den utsträckning de vill och i att hemtjänstens 
personal inte hinner laga mat. Vi ser detta i hur kommunen gång på gång abdikerar och ifrånsäger sig 
sitt ansvar för medborgarnas välmående och välfärd.
Vi ser detta i hur man privatiserat sönder kommunens städning och i hur man nu utan någon som helst 
hänsyn sparkar på kostpersonalen.

Socialisterna kan inte stödja majoritetens förslag till budget då den innebär kraftiga försämringar av den 
redan hårt nedskurna välfärden. Vi menar att krisen som långt ifrån är över och dess massarbetslöshet 
endast kan bekämpas genom politiska åtgärder. Marknaden kan inte lösa krisen, marknaden har skapat 

krisen. 

Ansvaret för att med politik bekämpa den 
ekonomiska krisens sociala skadeverkningar 
vilar enligt vårt synsätt främst på Sveriges 
regering. Då Sveriges högerregering istället 
för att bekämpa krisen väljer att göra ont värre 
måste vi själva ta ansvar och göra det vi kan. 
Vi kan endast agera där vi är och Socialisterna 
- Välfärdspartiets förslag till kommunal budget 
är ett sätt att bemöta prövningarna på lokal 
nivå. 
Vi vet att våra förslag inte löser krisen 
som sådan. Krisen är ett direkt resultat av 
kapitalismen och kriser av denna sort kan 
endast undvikas genom avskaffandet av det 
borgerliga klassamhället.



Det är hög tid för Västerviks socialistiska arbetarrörelse att lansera en totalopposition mot den allians 
som nu företräder fåtalets intressen med flertalets röster.

Målen för vår budget är tre; 
att bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb.
att säkerställa fortsatt och förbättrad god kvalité inom välfärdssektorerna.
att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö.

Vi vet även att våra förslag står i direkt motsättning till den paragraf om ekonomisk balansering 
av den kommunala budgeten som sedan den infördes år 2000 av Göran Persson har blivit alla 
kommunpolitikers (från vänster till höger) allra viktigaste politiska mål att följa. För oss är inte detta 
något problem. Efter 20 år av nedskärningar och privatiseringar skall vi inte tro att det inte kostar att 
återställa och förbättra välfärdsservicen. 

Vår utgångspunkt är alltid arbetarklassens intressen även om dessa står i strid med rådande lagar. 
Kommunallagens balanskrav är enligt vårt synsätt ett medel för att tvinga kommuner i Sverige att 
genomdriva nedskärningar och att riva ner välfärdssamhället. Därmed är balanskravet för oss en 
klasslag som inte stiftats för att tjäna våra intressen. Som socialister kan vi därför inte ta hänsyn till 
denna lag. För oss är detta ansvarstagande. 
Vi Socialister tar inte ansvar för borgerlighetens kris, massarbetslöshet och nedskärningar av den 
generella välfärden. Vårt ansvar ligger i att föra den politik för arbete och välfärd som vi alltså inte 
bara fått förnyat utan stärkt mandat att föra.

Den socialistiska välfärdsbudgeten är vår bedömning av vad vi anser krävs för att Västerviks 
kommun skall kunna fullfölja sitt uppdrag mot kommunens medborgare. Detta uppdrag är tydligt 
formulerat i de sociala lagar som framtvingats av arbetarrörelsens för att garantera hög standard inom 
välfärdsområdena. Det som saknas i budgeten anser vi att staten har till uppgift att tillskjuta. Pengarna 
finns och vi stödjer oss på vår rätt som människor till ett gott och värdigt liv!

Med denna deklaration ställer vi vårt budgetförslag mot den borgerliga majoritetens nedskärningsbudget 
såväl som låtsas-oppositionens patetiska ”förbättringsförslag”. 

Budgeten är antagen av Västerviks Socialistförening den 29 maj 2011

E-post: vastervik@nyttarbetarparti.se
Telefon: 0736 35 77 10

Hemsida: www.nyttarbetarparti.se



Barn- och utbildningsnämnden
Skolan är en viktig och speciell sektor i samhället som skiljer sig från andra sektorer. Skolan formar 
varje givet samhälles framtid genom att utbilda och fostra dess ungdom. Att inte betrakta barnens 
fostran och ungdomens lärande som viktigt är detsamma som att betrakta samhällets framtid som 
oviktig. En ungdom utan kunskap och förståelse av människans historia och nutid är på förhand 
berövad möjligheten att påverka sin framtid!

Kommunaliseringen av den svenska skolan som genomfördes 1989 strider m a o direkt med den 
lag skolan har att följa då ett likvärdig skolväsende ej går att upprätthålla men kommunerna som 
huvudmän. Genom 1990-talets ”budgetsanering” skars stora mängder lärare bort från skolan. Sedan 
dess har en viss återhämtning skett men aldrig till samma nivå som innan 90-talskrisen. 
Skolan måste återförstatligas för att kunna vara likvärdig och resurserna till skolan måste utökas. Vår 
avsikt är att från vår horisont göra vad vi kan.

Skollagen i Sverige är klar och tydlig då den fastslår att;
”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”

Socialisterna ställer krav på följande åtgärder för att tillfälligt bromsa den demokratiska katastrof 
som närmar sig;

att uppstart av nya friskolor och planer på ”alternativa driftsformer” stoppas.

att speciallärare, specialpedagoger, kuratorer och skolsköterskor skall finnas på varje skola 
(även f-6 skolorna) för att skapa en trygg miljö för eleverna.

att klasslärarskapet skall delas till max två lärare per klass. Varje klass skall ha en förskollärare eller 
fritidspedagog för att tillföra deras specialkunskap. 

att varje klass består av max 20 elever i grundskola och gymnasium.

att mer resurser tillförs förskolan så att kommunen kan möta de behov som finns.

att enbart utbildade pedagoger tillåts arbeta i förskolan.

att mer resurser till fortbildning till alla lärare tillförs.

att fler fritidspedagoger i fritidshemmen anställs för att säkerställa kvalité och trygghet för barnen 
som vistas där.

att resurser till läromedel och förbrukningsmaterial ökas till det dubbla.

att personaltätheten ökas i förskolan så att varje vuxen har hand om max fyra barn.

att nattdagis införs efter medborgarnas behov.

att frukost serveras till barnen och eleverna i grundskolan och gymnasiet.



Socialnämnden
Man kan mäta ett samhälles nivå av mänsklig utveckling i hur det givna samhället behandlar sina 
gamla och handikappade; om de ges möjlighet till ett värdig liv i trygghet och frihet, om de ges 
möjlighet att verka som människor och utvecklas som individer utifrån sina egna förutsättningar. Tack 
vare arbetarrörelsens framgångsrika välfärdsprojekt under 1900-talet är Sverige fortfarande ett land i 
framkant i jämförelse med andra länder i världen. Detta trots de senaste 20 årens utveckling i motsatt 
riktning med ökade klassklyftor och ofrihet. I denna tid av ekonomisk kris och svag arbetarrörelse 
befinner vi oss antagligen tyvärr i välfärdssamhällets sista dagar. 

Precis som i fallet med skolan talar Socialtjänstlagen, som skall skydda de gamlas och handikappades 
rätt till ett värdigt och meningsfullt liv, sitt tydliga språk.
”Socialtjänstens mål syftar till jämlikhet i levnadsvillkor, solidaritet och trygghet”.

För att motverka återgången till fattig-Sverige och en konjunkturanpassad välfärd ställer Socialis-
terna följande krav;

att införande av ”alternativa driftsformer” stoppas.

att all omsorgspersonal tillgodoses tillgång till arbetskläder.

att det planerade äldreboendet byggs snarast möjligt.

att samtliga äldreboenden med behov av renovering renoveras snarast så att de uppfyller modern 
standard (med tillgång till kök, toalett och dusch) och att samtliga planerade renoveringar tidig-
areläggs. Inga boenden skall minska antalet platser efter färdig renovering. 

att grundbemanningen i äldreomsorgen skall höjas så att varje enhet kan täcka kortare frånvaro på 
egen hand. 

att personalen ges ökade möjligheter till heltidsarbete.

att mer resurser tillförs LSS-verksamheten (så att alla får den hjälp och det boende dem behöver).

att personalen återfår inflytande över anskaffning av hjälpmedel.

att kommunen genom sin bemanning slutar diskriminera dem vikarier som ”kommer upp i LAS-
dagarna”.

att bemanningsservicen avskaffas helt och vi återgår till att enheterna själva ringer in vikarier. 

att biståndshandläggarna behandlar alla sökande likadant.

att personalen i hemtjänsten ges tillgång till omklädningsrum.



Kommunstyrelsen
att alla majoritetens planerade privatiseringar stoppas.

att den centralt lagade och kylda maten avskaffas för att istället tillagas där den skall ätas, 
inom äldre- såväl som barnomsorgen.

att kostpersonalen vidareutbildas så att de kan laga maten.

att tätheten bland kostpersonalen på de småskolor där tillagningskök nu införs ökas.

att all kostpersonal ges möjlighet till heltidsarbete.

att kommunen tar tillbaka de meningslösa omflyttningarna bland kostpersonalen.

att den kommunala parkförvaltningens utökas med fyra heltidstjänster.

att översyn och upprustning av kommunens fritids- och idrottsanläggningar genomförs.

att översyn sker av parkförvaltningens utrustning och maskiner.

att mer pengar tillförs snöröjningen så att våra gamla och cyklister kan förflytta sig även 
vintertid. 

Kultur- och fritidsnämnden
Alla människor har rätt till en meningsfull och utvecklande fritid. Det offentliga har till up-
pgift att garantera alla kommuninvånare detta, oavsett klasstillhörighet. Därför är det för oss 
otänkbart att stjäla en enda krona från en verksamhet som ger arbetarklassens liv färg efter 
arbetsdagens slut. För att utveckla och utöka medborgarnas möjligheter till ett rikt liv kräver 
Socialisterna;

att inga stadsdels-fritidsgårdar skall läggas ned under perioden.

att de kommunala bidragen till de ideella föreningarna och studieförbunden höjs.

att avgifterna till musik- och kulturskolan sänks till en mindre symbolisk summa för att ga-
rantera alla barn och ungdomars möjlighet till musik och kultur.

Miljö- och byggnadsnämnden
att översyn sker med syfte att rusta upp skolor och fritidsgårdar i kommunen.

Besparingar
På grund av vissa okloka fattade beslut sedan 2006 har vi ett besparingskrav. Våra orsaker är därmed snarare 
av principiella skäl. Socialisterna kräver;

att löner och arvoden för anställda politiker sänks till en genomsnittlig lärarlön.



Ekonomiskt underlag
Socialisterna har utifrån ovanstående krav bett de olika nämnderna räkna på vilka kostnader genomförandet 
av kraven skulle innebära. Nedanstående sammanställning bygger på de beräkningar nämnderna har gjort. 
Hänsyn har tagits till de konkreta siffror som nämnderna har lyckats sammanställa.

Barn- och utbildningsnämnden
- 55 000 000 kr, förskollärare eller fritidspedagog per klass
- 4 000 000 kr, saknas till verksamheten på grund av högre efterfrågan än beräknat (förskolan)
- 400 000 kr, fördubbling av förskollärarnas planeringstid
- 3 000 000 kr, enbart utbildade pedagoger tillåts arbeta i förskolan
- 3 000 000 kr, en fördubbling av fortbildningen för alla lärare
- 20 000 000 kr, fler fritidspedagoger till fritidshemmen
- 16 000 000 kr, fördubblade resurser till läromedel och förbrukningsmaterial
- 21 000 000 kr, personaltätheten ökas i förskolan så att varje vuxen har hand om max fyra barn
- 5 000 000 kr, nattdagis efter medborgarnas behov
- 14 000 000 kr, frukost till elever i grundskola och gymnasium
Totalt: 141 400 000 kr
Socialnämnden
- 1 000 000 kr, arbetskläder
- 3 500 000 kr, driftskostnader för äldreboende i Västervik centralort
- 2 500 000 kr, ökade driftskostnader Ekhamra utan minskning av platser
- 20 000 000 kr, ökade driftskostnader efter om och tillbyggnad på Erneborg, Hagnäsgården, Dalsgården 
samt Nynäsgården
- 30 000 000 kr, för ökade möjligheter till heltidsarbete
Totalt: 57 000 000 kr

Kommunstyrelsen
- 3 700 000 kr, om deltidstjänster 1 januari 2012 görs om till heltidstjänster (kostpersonal)
- 1 540 000 kr, parkförvaltningen utökas med fyra heltidstjänster
Totalt: 5 240 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden
- 500 000 kr, höjning av bidrag till ideella föreningar och studieförbund
- 2 000 000 kr, sänkning av avgifter till musik- och kulturskolan (samt utökad personalstyrka)
Totalt: 2 500 000 kr

Miljö- och byggnadsnämnden
- 1 000 000 kr, höjning av anslag för periodiskt underhåll av fritids- och idrottsanläggningar
Totalt: 1 000 000 kr

Sammanlagda kostnader för alla nämnderna: 207 140 000 kr

Det bör särskilt påpekas att ovanstående siffror bygger på de uppgifter nämnderna själva lämnat. I de flesta 
fall har inga närmare förklaringar lämnats till hur kostnaderna har beräknats. I de fall kraven enligt svaren 
inte innebär några ökade kostnader utan endast en omflyttning av resurser har inte dessa kostnader räknats in 
i ovanstående sammanställning.


