
Socialistisk 
välfärdsbudget



Inledning och utgångspunkt
För ett år sedan tog man i Västerviks kommunfullmäktige en “Strategisk plan 
och budget” för två år framåt. Planen var så strategisk att vi idag, bara ett år 
senare måste hålla ett nytt budgetmöte. För ett år sedan lade Socialisterna 
- Välfärdspartiet för andra gången en Socialistisk välfärdsbudget för 
Västerviks kommun. Kraven i denna budget hade lyfts av personalen själv i 
kommunens sk. “kärnverksamhet”.

Då Conny Tyrberg, kommunfullmäktiges ordförande lydde kommunalråd 
Harald Hjalmarssons vilja tilläts inte den Socialistiska välfärdsbudgeten 
för Västerviks kommun att gå till propositon. Anledningen till detta var att 
Socialisterna - Välfärdspartiet inte kan acceptera Hjalmarssons tolkning av 
vårt förslag, att vi skulle kräva en kraftig höjning av kommunalskattesatsen. 
Detta beslut överklagades för nästan exakt ett år sedan till Förvaltningsrätten 
i Linköping och svar har fortfarande inte inkommit. Det är anmärkningsvärt 
lång tid. 

Då vi inte haft samma tid till förarbete som förra gången och då 
Förvaltningsrätten ännu inte sagt sitt om vår förra budget lägger Socialisterna 
- Välfärdspartiet därför fram samma lista på krav som för ett år sedan. Några 
av kraven har strukits då de blivit inaktuella, nya har tillförts men flertalet 
kvarstår.

Målen för vår budget är fortfarande samma tre som för våra tidigare förslag: 
att bekämpa arbetslösheten genom offentliga jobb.
att säkerställa fortsatt och förbättrad god kvalité inom välfärdssektorerna.
att förbättra välfärdsarbetarnas arbetsmiljö.
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Barn- och utbildningsnämnden

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 för-
skollärare 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.

att den planerade satsningen på lärarlöner genomförs.



Socialnämnden

att införande av ”alternativa driftsformer” stoppas.

att all omsorgspersonal tillgodoses tillgång till arbetskläder.

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 renover-
ingar tidigareläggs. Inga boenden skall minska antalet platser efter färdig renovering. 

att grundbemanningen i äldreomsorgen skall höjas så att varje enhet kan täcka kortare från-
varo 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 be-
höver).

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 vikari-
er. 

att biståndshandläggarna behandlar alla sökande likadant.

att personalen i hemtjänsten ges tillgång till omklädningsrum.

Kommunstyrelsen

att alla majoritetens planerade privatiseringar stoppas.

att städningens återinförs i kommunal regi.

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

att all kostpersonal ges möjlighet till vidareutbildning för att laga maten.

att tätheten bland kostpersonalen ökas.

att all kostpersonal ges möjlighet till heltidsarbete.



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

att inga stadsdels-fritidsgårdar läggs ned under perioden.

att inga bibliotek läggs 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.

att kommunen genomför en grundlig utredning kring övertalighet bland chefer och högre 
kommunala tjänstemän.


