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§12 - Budgetdirektiv inför mål och budget 2020-2021
Vi i Vänsterpartiet ser med oro en förvaltning som tvingas dra ner på verksamheter i den grad
att det ger en direkt och påtaglig negativ effekt. Om en budget som förutspås här skulle läggas
så finns inte längre någon tro om att med lite vilja, och uppkavlade armar, så ska vi nog kunna
spara in med bibehållen service. Förvaltningen är redan “effektiviserad” in på bara benen och
har, till synes, tappat tilltro till politikens vilja till förbättring så pass mycket att deras enda svar
på möjliga kvalitétshöjning är “Förvaltningen kan ange en lång lista på förslag som skulle höja
kvaliteten, men samtliga innebär behov av mer budgetmedel.”
Förvaltningen har efter år av högerpolitik, många gånger lett av S, helt enkelt slutat hoppas på
en politik som kan leda deras arbete framåt. Under en tid då kommunen växer med en ökad
otrygghet på det så är det viktigare än på länge att vi lägger krut på kulturen och demokratin. Vi
måste kunna ge våra medborgare livsglädje och hopp för en bättre och mer inkluderad framtid.
När nedskärningar duggar tätt så är det just delaktighet som tar sig en törn och det är ett stort
demokratiskt problem. Vi skall vara kultur- och demokratinämnden, låt om oss visa det med att
slåss för just dessa frågor. Låt oss inte fastna i denna mörka framtidsskådning.
Vi i Vänsterpartiet vill att nämnden tar dessa signaler på allvar och uttrycker en genuin oro för
en kommun som blir rik på folk men fattig på kultur och demokrati. Vänsterpartiet vill se en
bättre dialog med förvaltningen som vi tror har många bra idéer. En dialog som ser till att
förvaltningen känner att det är någon idé att faktiskt komma fram med dessa förslag. Vi vill även
förtydliga att vi kommer i vår budget se till att det finns ekonomiska förutsättningar för att höja
kvalitén såväl som att utveckla verksamheterna inom kultur och demokrati.
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