Vänsterpartiets förslag till
Mål och budget 2019
med flerårsplan 2020–2022
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens förslag till Mål och budget
2019 med flerårsplan 2020–2022 med följande ändringar:
1) Kommunfullmäktige fastställer – med ändring av beslut fattat 2019-11-22 –
skattesatsen för 2019 till 20 kronor och 44 öre.
2) Driftramarna för nämnderna fastställs enligt följande (tkr):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Kommunstyrelsen
KS/KF förfogande
Samhällsbyggnadsnämnden
Exploateringsverksamheten
Tekniska nämnden
Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden
Arbetsmarknads- o vuxenutb.nämnd.
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Revision
S:a brutto2

m) Skatteintäkter, utjämning m.m.
n) Resultat före extr.ord. poster
o) Balanskravsresultat

-322 809
-37 600
-153 000
47 600
-600
-18 600
-259 000
-269 787
-2 561 239
-661 440
-1 148 600
-4 565
-5 389 640

diff. mot KS
(2 000)
(19 9001)
(0)
(0)
(0)
(-800)
(-5 000)
(-2 875)
(-11 000)
(-37 000)
(-15 000)
(-45)
(-49 820)

5 368 6003
-4 720
30 280

(50 000)
(180)
(180)

3) Verksamhetens driftramar i plan 2020–2022 justeras i enlighet med förändringarna i punkt 2 ovan.
4) Följande uppdrag ges:
a) Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på verksamhet riktad till dem i åldersgruppen
20–25 år som inte längre omfattas av de hittillsvarande verksamheterna
för unga vuxna.
b) Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med utbildningsnämnden utreda hur karensavdraget vid sjukdom kan avskaffas för personal i
förskolan.
c) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att under 2019 utreda hur en
permanent KomTek-verksamhet i förvaltningens regi kan återupptas.
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17 000 tkr för flyktingmottagande överförs till socialnämnden.
Exklusive avskrivningar och interna och gemensamma poster.
3
Inklusive finansnetto -10 500 tkr.
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d) Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda införandet av ett hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningarna som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen.
e) Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att inom ramen för den
övergripande klimatstrategin ta fram en särskild strategi för att så fort
som möjligt avsevärt minska kommunens energikonsumtion genom åtgärder inom uppvärmning, transporter, belysning m.m. Även hållbar
och klimatneutral energiproduktion i egen regi bör prövas.
5) Beslutspunkt 9:4 ändras enligt följande:
”Bostäder för att bryta segregation
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att i samverkan med
kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet av 8000
nya hem till år 2024.
Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den bostadssammansättning som finns i respektive stadsdel. Andelen hyresrätter i kommunens bostadsbestånd ska öka.”

Ett Botkyrka för alla!
(Ur Vänsterpartiet Botkyrkas kommunalpolitiska program 2018–22)

Botkyrka är en ung och kaxig kommun med ett starkt självförtroende. Bilden av
Botkyrka som en hopplös problemkommun är falsk, det har vi som bor här alltid vetat. Nu är det allt vanligare att också omvärlden förknippar Botkyrka med
utveckling, kreativitet och positiv förändring. Kommundevisen ”långt ifrån lagom” är faktiskt ovanligt träffande! Men Botkyrkas självförtroende bygger inte
på förmögenheter och privilegier. Skaparkraften och målmedvetenheten växer
inte sällan ur erfarenheter av fattigdom, förtryck och diskriminering – i vårt land
eller i andra länder. Det gör dem bara starkare.
Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Allt fler ser en framtid i Botkyrka för sig och sina barn. Vi vill att ännu fler får den möjligheten genom att
satsa på bostäder, förskolor, skolor, kultur och äldreomsorg och allt annat som
behövs i ett väl fungerande samhälle för alla. Men klassklyftorna finns även i
Botkyrka. De måste bekämpas och minskas genom en tydlig vänsterpolitik för
rättvisa och jämlikhet. Vi ska bygga ett Botkyrka för alla!
Framtidens arbetsmarknad finns i Botkyrka – en stor andel invånare med internationella erfarenheter och stora språkkunskaper är en ovärderlig tillgång för
näringslivet i en globaliserad ekonomi. De företag som först inser det har ett
enormt försprång. Men det krävs också en ambitiös kommunal arbetsmarknadsoch utbildningspolitik som skapar nya vägar till arbete och studier för fler.
Med rätta ses Botkyrka som en föregångare på kulturens och upplevelsernas
arena. Här förverkligas drömmar. Detta skulle inte vara möjligt utan Botkyrkas
föreningar och eldsjälar. De ska få fortsatt goda möjligheter att verka. Demokratin måste ständigt utvecklas om den inte ska dö bort. Vi vill göra det lättare för
Botkyrkas kvinnor och män, flickor och pojkar att vara med och påverka sin
vardag och samhällsutvecklingen. Demokrati är mer än möjligheten att gå och
rösta vart fjärde år.
Demokrati och jämlikhet är tätt sammanvävda. Både klass och kön avgör i stor
utsträckning i vilken mån vi inte bara har rätt, utan också en reell möjlighet, att
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delta i den demokratiska processen. Därför är arbetet för jämställdhet och jämlikhet, mot diskriminering och orättvis fördelning, en del av demokratin.
Hållbar utveckling kräver vänsterpolitik
Den övergripande politiska uppgiften är att säkra en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Det vi gör i dag får inte
undergräva möjligheterna att klara av morgondagens problem. Redan nu måste
vi skapa förutsättningar för ett gott samhälle för kommande generationer. Social
hållbarhet förutsätter att vi minskar klass- och könsklyftorna i samhället.
Jämlikhet och jämställdhet är kanske de viktigaste faktorerna bakom människors välbefinnande och samhällets förmåga till utveckling. I samhällen med
stora och växande klyftor hämmas utvecklingen, folkhälsan försämras, sociala
konflikter och orättvisor sliter sönder samhället och demokratin urholkas. Ett
sådant samhälle har svårare att klara framtidens utmaningar.
Den miljömässiga hållbarheten handlar i dag till stor del om klimatet. Vi måste
snabbt ställa om vårt sätt att producera och konsumera så att vi får ner utsläppen
av växthusgaser och minimerar de framtida klimatförändringarna. Därför är det
viktigt att vi driver på för nya kollektivtrafiklösningar och planerar för en helt
koldioxidfri kommun. Men det finns även andra aspekter av den miljömässiga
hållbarheten – vi måste slå vakt om den biologiska mångfalden och kraftigt
minska utsläppen av gifter och gödningsämnen i miljön. Allt detta kräver mer
av demokratisk samhällsplanering och styrning av ekonomin. Den liberala
marknadsmodellen är oförmögen att hantera vår tids miljöhot.
Den ekonomiska hållbarheten kan på kort sikt och i det lokala perspektivet innebära att vi har en stabil kommunal ekonomi där inkomster och utgifter är under kontroll och där vi tar hand om våra gemensamma tillgångar genom underhåll och förebyggande insatser.
I ett större perspektiv handlar det om hur vi skapar förutsättningar för en hållbar
ekonomisk utveckling som kommer alla till del och om hur vi finansierar den
gemensamma välfärden. Den välfärd vi vill ha måste alltid betalas. Frågan är
bara hur. Vänsterpartiet vill ha en välfärd man kan lita på, utan privata vinster,
med en skola som utjämnar klasskillnader, en värdig äldreomsorg och en sjukvård som är av högsta kvalitet och lika för alla.
I ett samhälle byggt på omtanke tar vi hand om varandra. Det är både mer rättvist och hållbart. Vi kan konstatera att när det gäller långsiktigt hållbar samhällsutveckling så är det vänsterpolitik som är lösningen, medan högerpolitiken
är en del av problemet.
________________________________________________________________

3

Effektiviseringar eller ”effektiviseringar”?
I de preliminära ramar som beslutades av fullmäktige i april ålades nämnderna
ett effektiviseringsbeting på 2%. Under hösten rapporterade nämnderna vilka
effektiviseringsåtgärder man avsåg att genomföra. Dessa är dock inte redovisade i Mål och budget-dokumentet, varför det är omöjligt för fullmäktige att till
fullo bedöma konsekvenserna av budgeten. I sitt förslag till budget för 2019 har
majoriteten dessutom höjt besparingsbetinget till 2,2% för att få räkenskaperna
att gå ihop.
En genomgång av nämndernas förslag visar att man haft svårt att hitta ytterligare effektiviseringar. Ett hastigt överslag ger vid handen att det knappast är
mer är hälften av de aviserade kostnadsminskningarna som är verkliga effektiviseringar, dvs samma kvalitet eller volym till lägre kostnad alternativt högre
kvalitet/högre kvalitet eller större volym till samma kostnad. Resten är rena
nedskärningar, kostnader som av olika skäl försvinner, vagt specificerade ”övriga effektiviseringar” eller bara fromma förhoppningar om ”effektiviserade
arbetsprocesser” inom ramen för volymuppräkningen.
Skattesats för 2019
Beslut om skattesats ska fattas senast i november. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 om oförändrad skattesats, 20 kronor och 15 öre. Fullmäktige
får dock ändra beslutet i samband med att budget fastställs i december. Vänsterpartiet anmälde i ett särskilt yttrande att vi avsåg att återkomma till frågan om
skattesats i samband med budgetbeslutet.
Botkyrka har haft oförändrad skattesats under många år, trots en periodvis ansträngd ekonomi och växande behov. Vänsterpartiet har alltid så långt som möjligt velat undvika kommunala skattehöjningar eftersom de slår hårdast mot dem
som har låga inkomster och små marginaler. Å andra sidan skulle nedskärningar
och försämringar av den kommunala välfärden även de slå hårdast mot samma
grupper, varför en skattehöjning aldrig kan uteslutas på förhand. En avvägning i
ljuset av behoven måste alltid göras.
Den s.k. skattekvoten, dvs förhållandet mellan det totala skatteuttaget i samhället och den samlade ekonomin, har under en följd av år minskat och var 2017
44,4%, en minskning med 6 procentenheter sedan dess högsta läge 1990. Samtidigt innebär en förändrad befolkningssammansättning att välfärdens kostnader
ökar. Denna ekvation går inte ihop utan att skattekvoten tillåts öka igen. Den
fördelningspolitiskt bästa lösningen vore att staten ökar sitt skatteuttag, i första
hand på bolagsvinster, höga inkomster och stora förmögenheter, och i gengäld
ökar de generella statsbidragen till kommunerna. Detta är tyvärr en politik som
Vänsterpartiet hittills varit ensam om. Därför kommer nu allt fler kommuner att
tvingas höja sin kommunalskatt under de kommande åren.
När nu de ekonomiska förutsättningarna i någon mån klarnat och ett förslag till
Mål och budget föreligger kan vi konstatera att en oförändrad skattesats inte ger
något utrymme för angelägna satsningar, utan tvärtom medför ett antal allvarliga nedskärningar, ”besparingar” som dessutom i stor utsträckning genererar
ökade kostnader på längre sikt.
I denna situation är det omöjligt att hålla fast vid en oförändrad skattesats.
Vänsterpartiet föreslår att kommunfullmäktige – med ändring av beslut fattat
2019-11-22 – fastställer skattesatsen för 2019 till 20 kronor och 44 öre, dvs. en
höjning med 29 öre. Det ger en ökning av skatteintäkterna med ca 50 000 tkr.
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Ändringar i driftramar
Kommunstyrelsen
Från och med 2019 ersätter den nya dialogkommissionen de hittillsvarande dialogforumen. För kommissionens arbete avsätts i förslaget till budget 4 000 tkr i
syfte att kunna realisera förslag och synpunkter från allmänheten. Arbetssättet är
nytt och det är osäkert om kommissionen hinner med fyra stadsdelar under det
första verksamhetsåret. Vänsterpartiet föreslår att anslaget bestäms till 2 000 tkr
för 2019 och att en förnyad prövning av nivån görs inför budget 2020.
Medel till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande
Av anslaget till KS/KF:s förfogande på 57 480 tkr är 41 733 tkr öronmärkta för
vissa osäkra utgifter som ska avropas av berörd nämnd. Här finns även medel för
933 tkr för fri wifi på allmän plats och för en särskild lönesatsning, 6 000 tkr.
Kommunstyrelsen har beslutat att medlen för lönesatsningen ska fördelas av
kommunstyrelsens utskott för Botkyrka som plats, men majoriteten har redan
meddelat att man avser att avsätta 3 000 tkr till chefer inom omsorgen och att resten delas mellan barnskötare och socialsekreterare. Vänsterpartiet välkomnar lönesatsningen, men anser att en större andel skall gå till barnskötarna.
Fri wifi på allmän plats är en god idé, men i det rådande budgetläget föreslår vi att
denna service avvecklas under 2019. I centrumanläggningarna finns i flera fall fri
wifi som tillhandahålls av kommersiella aktörer och kommunens wifi har inte
alltid fungerat optimalt. Vi föreslår också att de ej öronmärkta medlen reduceras
med 2 000 tkr till 13 747 tkr.
Samhällsbyggnadsnämnden
För att bryta segregationen föreslås samhällsbyggnadsnämnden få i uppdrag ”att
i samverkan med kommunstyrelsen ta fram en plan som möjliggör byggandet
av 8000 nya hem till år 2024. Bostäder ska byggas i alla stadsdelar och komplettera den bostadssammansättning som finns i respektive stadsdel.”
Vänsterpartiet stöder en hög ambitionsnivå när det gäller bostadsbyggandet och
instämmer i att det krävs både långsiktighet och uthållighet för att bostadsbristen ska kunna byggas bort. Den allra allvarligaste bristen är dock den akuta bristen på hyresrätter i regionen, en brist som uppstått till följd av dels ett otillräckligt byggande under en lång följd av år, dels genom omfattande omvandlingar
av hyresrätter till bostadsrätter. Den nya blågröna majoriteten i Stockholms stad
har aviserat ett återupptagande av omvandlingarna. Mot denna bakgrund bör det
bostadspolitiska uppdraget kompletteras med uppdraget att öka andelen hyresrätter i kommunens bostadsbestånd.
Tekniska nämnden
Vänsterpartiet föreslår inga ändringar av tekniska nämndens budgetramar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
I förslaget till Mål och budget noteras under Miljö- och hälsoskyddsnämnden
att staten nu skärper kraven på kommunerna vad gäller livsmedels- och tobakstillsynen. ”Lagstiftningen ändras och ger nämnden mer uppgifter och kraven
ökar.” Nämnden har äskat 400 tkr för att klara det utökade ansvaret för tobaks5

tillsyn. Nämnden har också äskat 400 tkr för att klara det ökande antalet masshanteringsärenden till följd av de stora infrastrukturprojekten i länet. Inget av
dessa äskanden har tillgodosetts i budgetförslaget. Vänsterpartiet menar att utökade arbetsuppgifter och ansvar måste följas av tillräckliga resurser och att
nämndens ram därför bör höjas med 800 tkr.
En väsentlig del av den omställning som krävs för att klara klimatmålen – lokalt, nationellt och globalt – är en kraftigt sänkt energikonsumtion. Vänsterpartiet anser att kommunen inom ramen för den övergripande klimatstrategin ska ta
fram en särskild strategi för att så fort som möjligt avsevärt minska kommunens
energikonsumtion genom åtgärder inom uppvärmning, transporter, belysning
m.m. Även hållbar och klimatneutral energiproduktion i egen regi bör prövas.
Vi föreslår att Miljö- och hälsoskyddsnämnden får detta i uppdrag.
Kultur- och fritidsnämnden
Som en del av nämndens effektiviseringar 2019 föreslås nedläggning av den
kommunala teknikskolan, KomTek. Kostnadsminskningen anges till 1 250 tkr
(helårseffekt 1 900 tkr). Verksamhetens lokaler i Xenter är uppsagda från årsskiftet 2018/19. Enligt uppgift fanns alternativa lokaler i Fittjaskolan tillgängliga, men skolan meddelades att kultur- och fritidsförvaltningen inte var intresserade av dem.
Vänsterpartiet menar att KomTek är en värdefull del av Kulturskolans verksamhet som bör utvecklas istället för att avvecklas. Någon motsvarande verksamhet finns inte i Botkyrka. Den snedfördelning av deltagandet, med relativt få
barn från de norra kommundelarna, som har anförts som argument för att inte
flytta till Fittja menar vi tvärt om är ett argument för att göra just det. En flytt
skulle ge bättre möjligheter att erbjuda verksamhet för barn från hela kommunen. Att verksamheten i någon meningsfull form skulle kunna fortsätta genom
t.ex. ett studieförbund som saknar pedagoger med den kompetens som krävs
och till lägre kostnad, är inte realistiskt.
Vänsterpartiet föreslår att kultur- och fritidsnämnden uppdras att under 2019
utreda hur en permanent KomTek-verksamhet i förvaltningens regi kan återupptas.
Kultur- och fritidsnämnden har framhållit att det är angeläget att långsiktigt
kvalitetssäkra de öppna fritidsverksamheterna genom förbättrad personalsituation, implementering av ett reviderat utvecklingsprogram, förlängda avtalsperioder (utredning), utökat öppethållande under sommaren och andra lov samt
genom säkrandet av en långsiktig finansiering. Vänsterpartiet föreslår att kulturoch fritidsnämnden i detta syfte tillförs 5 000 tkr.
I budgethandlingen står att ”ytterligare ett förslag är att utreda införandet av ett
hyresfritt nyttjande för barn- och ungdomsverksamhet i de kommunala anläggningarna som hyrs via kultur- och fritidsförvaltningen”, men något sådan utredning föreslås inte bland uppdragen till nämnderna. Vi föreslår att ett sådant
uppdrag ges.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Förslaget till Mål och budget innehåller en satsning på vuxenutbildning med
5 000 tkr, något som Vänsterpartiet välkomnar. Däremot kompenseras inte
nämnden för ökat antal deltagare i daglig verksamhet. Under hösten 2018 tillkom nitton nya deltagare från gymnasiets särskola, varav sex bedömdes ha omfattande omvårdnadsbehov och behov av plats på resurscenter. Volymföränd6

ringar av detta slag ryms inte i kommunens resursfördelningsmodell och nämnden har beräknat de ökade kostnaderna till 2 875 tkr. Vänsterpartiet menar att
nämnden bör kompenseras för detta.
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden har ett effektiviseringsbeting på 57 300 tkr. I nämndens
redovisning till budgetberedningen av hur betinget kan realiseras läggs 22 500
tkr på ”övriga effektiviseringar inom förskolans, grundskolans och gymnasiets
verksamhetsområden”. Det anges vagt att effektiviseringarna ”kan innebära organisationsanpassningar inom exempelvis ledning och administration” samt
”mer optimalt lokalutnyttjande”.
Utbildningsnämnden föreslår som en annan del av sitt effektiviseringsbeting att
barnomsorgen på obekväm arbetstid, ”nattis”, ersätts av utvidgade öppettider
tidig morgon och sen kväll med ca 4 timmar jämfört med ordinarie öppettider.
Detta beräknas minska kostnaden från 4 000 tkr till 1 500 tkr. Det är enligt vår
mening uppenbart att en sådan förändring inte tillgodoser de behov av barnomsorg på obekväm arbetstid som t.ex. nattarbetande har. Utbildningsförvaltningen
anför att beläggningen i nuvarande verksamhet ibland är låg, men i så fall borde
man göra det möjligt för fler, t.ex. timanställda, att få tillgång till barnomsorg
nattetid.
Möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid infördes efter ett beslut av
kommunfullmäktige och förskolan Natt och Dag invigdes av utbildningsnämndens dåvarande ordförande Ebba Östlin den 24 september 2011. Att nu lägga
ner verksamheten vore ett så principiellt viktigt beslut att det rimligen bör fattas
av kommunfullmäktige, inte av utbildningsnämnden. Detta är ytterligare ett exempel på hur kommunfullmäktige förväntas fatta budgetbeslut vars konsekvenser inte redovisas i handlingarna.
Vänsterpartiet föreslår att utbildningsnämndens driftsram tillförs 2 500 tkr för
att täcka kostnader för fortsatt erbjudande av barnomsorg nattetid.
I förslaget till Mål och budget tillförs utbildningsnämnden 7 300 tkr för ”mer
jämlik kompetensförsörjning” i två grundskolor som har ”de största kompensatoriska utmaningarna”. Medlen ska användas till handledare, verksamhetsutvecklare samt komplettering till lärarlegitimation och därav följande löneökningar. Vänsterpartiet välkomnar satsningen, men anser att den är allt för begränsad. Det finns fler skolor som skulle behöva motsvarande förstärkning. För
att möjliggöra detta och för att mildra ett effektiviseringsbeting som framstår
som orealistiskt föreslår Vänsterpartiet att nämndens ram höjs med 8 500 tkr.
Inom förskolan arbetar personalen nära barnen och man blir lätt smittad. Karensavdraget (tidigare karensdagen) i sjukförsäkringen gör att personal som
borde vara hemma ändå går till jobbet och därmed riskerar att smitta ännu fler.
De som ändå sjukskriver sig förlorar mer i lön än andra personalgrupper.
Även i det privata näringslivet har karensavdragets negativa effekter uppmärksammats. Konsultföretaget Wise Group AB kommer att betala ut 80% av lönen
även under den första sjukdagen4. Initiativet följs av forskare vid Göteborgs
universitet.

4

investor.wisegroup.se/nyheter/regeringen-slopar-karensdagen-men-for-deflesta-ger-lagandri-67810
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Vänsterpartiet föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med
utbildningsnämnden utreda hur karensavdraget vid sjukdom kan avskaffas för
personal i förskolan.
Socialnämnden
Socialnämnden skriver i sitt förslag till Mål och budget 2019 (2018-08-28):
”Socialtjänsten har traditionellt fokuserat på de brottsoffer som varit utsatta för
våld i nära relationer och inte utvecklat arbetet med övriga brottsoffer. Även
dessa personer har dock rätt till och kan ha behov av insatser i form av råd och
stöd, boende och/eller skydd i vissa fall, ekonomiskt bistånd och samtalsstöd. I
det nuvarande läget kan det ifrågasättas om nämnden kan garantera en tillräcklig rättssäkerhet och om lagstiftningens krav på området uppfylls fullt ut.
(…) Volymökningar inom socialförvaltningens ansvarsområden går inte hand i
hand med befolkningsprognoser och resursfördelningsmodeller utan styrs även
av andra faktorer. Samhällsförändringar, internationella händelser, skärpta krav
i lagstiftning samt en aktivare tillsyn av det sociala arbetet påverkar socialförvaltningen i hög grad. Det finns många faktorer som pekar mot att ärendemängden ökar under de närmaste åren vilket kräver tydliga politiska prioriteringar och/eller ökande resurser.” (Våra kursiveringar).
När resursfördelningsmodellen togs fram noterades det särskilt att behoven på
det sociala området är svåra att förutse och att budgetramen kan ramen kan behöva justeras utöver det påslag som styrs av befolkningsökning och pris- och
löneuppräkning. Så har också gjorts vid ett tillfälle, då ökande kostnader för
ekonomiskt bistånd inte rymdes inom den generella budgetuppräkningen.
Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet att socialnämndens budgetram tillförs ytterligare 10 000 tkr som allmän budgetförstärkning. Tillskottet disponeras
fritt av socialnämnden.
Av nämndens effektiviseringsbeting på 10 500 tkr var 10 000 tkr tänkta att tas
på verksamheten mottagande av ensamkommande asylsökande barn, där kostnaderna sänkts under året och ytterligare kostnadsminskningar förutses under
2019. Detta har dock inte accepterats av kommunledningen, med argumentet att
budget för kostnaderna legat utanför ram i medel till KS/KF förfogande.
Utrymmet för ytterligare effektiviseringar av socialförvaltningens verksamhet är
under kommande år ytterst begränsat, vilket innebär att fortsatta effektiviseringskrav istället kommer att gå ut över angeläget, men inte lagstyrt, social arbete – vilket i sin tur kommer att medföra ökande kostnader i framtiden.
Vänsterpartiet föreslår att medel för ensamkommande, 17 000 tkr, överförs från
medel till KS/KF förfogande till socialnämndens driftsram socialnämnden kan
tillgodogöra sig den kostnadsminskning jämfört med avsatt belopp 2018 som
effektivisering för 2019. Någon ytterligare effektivisering för 2019 förväntas
därmed inte av socialnämnden och effektiviseringsbetinget i nämndens ram reduceras med 10 000 tkr.
Vård- och omsorgsnämnden
Nämndens effektiviseringsbeting är 25 500 tkr. Förvaltningen har föreslagit att
13 000 tkr ska läggas ut som en generell besparing på utförarverksamheten och
central förvaltning (äldreomsorg 8 600 tkr, funktionsnedsatta 3,9 tkr och central
förvaltning 500 tkr). Vård och omsorgsnämnden ställde sig dock inte bakom
denna besparing.
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Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet har under en följd av år varit underfinansierad. Det har lett till stora underskott och med åtföljande besparingsåtgärder, vilket i sin tur har hämmat det angelägna utvecklingsarbete som
under en tid bedrivits. Ytterligare åtstramningar i detta läge riskerar att få allvarliga konsekvenser. Vänsterpartiet föreslår att nämnden, utöver av kommunstyrelsen föreslagna budgetjusteringar, tillförs 15 000 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober att inrätta en politisk arbetsgrupp
som ska utreda ”hur Botkyrkaborna ska få mer valmöjligheter inom hemtjänsten.” Arbetsgruppen ska ”utgå från att även privata aktörer ska leverera hemtjänst i Botkyrka”. Vänsterpartiet yrkade avslag i KS. Det finns många sätt att
öka valmöjligheterna för våra hemtjänstbrukare och vi behöver ständigt arbeta
med att utveckla och förbättra verksamheten, till gagn för både medborgare och
medarbetare. Att öppna en hemtjänstmarknad för privata aktörer minskar våra
möjligheter att göra just detta. Vår rådighet över hemtjänstens utformning och
organisation försvinner och en inte obetydlig del av våra gemensamma skattemedel avsätts till utdelning till riskkapitalister i stället för att gå till den verksamhet
vi säger oss vilja stärka. Det skulle ytterligare försvåra nämndens ekonomiska
situation.
Valnämnden
Vänsterpartiet föreslår inga ändringar av valnämndens budgetramar.
Revisionen
Revisionens budget föreslås räknas upp med beräknad pris- och löneutveckling
(116 tkr) till 4 520 tkr. Till skillnad från övriga verksamheter görs ingen volymuppräkning baserad på befolkningstillväxt. Någon omedelbar koppling mellan
befolkningsökning och revisionens uppgifter finns inte, men en växande befolkning innebär att den kommunala verksamheten växer och därmed också revisionens granskningsfält. Vi föreslår därför att revisionens driftram tillförs 45 tkr (ungefär motsvarande befolkningsökningen).
Investeringsplanen
Vänsterpartiet har inga förslag på förändringar av den föreslagna investeringsplanen. Sett till behoven är den antagligen tilltagen i underkant, samtidigt som man
kan notera att kommunstyrelsen i sitt förslag till Mål och budget inte förefaller tro
att den är fullt ut genomförbar: ”det [finns] anledning att övervägas om det överhuvudtaget är praktiskt möjligt för kommunen att genomföra investeringar av en
sådan omfattning” (sid 23). Vi menar att ytterligare ansträngningar måste göras
för att effektivisera byggandet, bl.a. genom industriellt byggande istället för traditionellt platsbyggande och genom en effektivare kommunal planering. Vi ser det
också som avgörande att våra investeringar fullt ut överensstämmer med och understödjer kommunens klimatstrategi bland annat genom att livscykelanalyser
används för att styra materialval och produktionsmetoder.
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