Tilläggsförslag
Kommunstyrelsen 2021-04-26

§88 Revidering av Mål och Budget 2021-2022
Genom en förbättrad prognos av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag finns det nu
134,5 mkr att fördela, vilket motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Man fördelar 100 mkr på de olika nämnderna.
Det finns några prioriterade områden i de olika nämnderna som Vänsterpartiet tycker är
specifikt bra satsningar. Arbetsmiljön med friskvårds ersättningsnivån, arbetskläder och att det
finns en reserv för förändringar inom äldrenämnden.
Även att socialnämnden stärks så det förebyggande arbetet med framför allt barn och unga inte
försvinner pga att övriga kostnader ökar.
Med den ovisshet om vilka utmaningar skolan kommer stå inför pga pandemin är det bra att ta
höjd med ytterligare förstärkning.
Vänsterpartiet har dessa viktiga satsningar som tillägg:
Förslag till beslut:
1. Att äldrenämnden får till uppdrag av borttagande av 12 - timmarspass inom
äldreomsorgen med början 2021- 05-01. Längsta möjliga schemalagd arbetspass
ska vara 10 timmar. Inga delade turer och fortsatt heltidsresa.
2. Att grund- och förskolenämnden får till uppdrag Införande av differentierade
avgifter för barn som med hemmavarande föräldrar, avgiften får ej överstiga de
timmar som man i realiteten använder med början 2021-05-01 och så länge
restriktioner om nedsatt tid pga pandemin kommer att gälla. För de som tvingats
ner på 15 timmar ska avgiften alltså vara nedsatt till noll, utan att de förlorar sin
plats på förskolan. Rätten till 30-timmar ska återinföras senast 2021-08-01.
3. Att idrotts- och fritidsnämnden får till uppdrag att öppna fritidsgården
Lyckebygården i Vendelsö 2021-05-01, med de öppettider som gällde förut;
må-to 15:00-21:00, fre-lö 15:00-23:00.

4. Att grund- och förskolenämnden får till uppdrag att barngruppernas storlek i
förskolan minskas i alla åldersgrupper med 1 barn med början inför höststarten
2021-08-01.
5. Att socialnämnden får till uppdrag att basbidraget för Brottsofferjouren,
Manscentrum och Kvinnojouren utgår med 6 kr/invånare för 2021.
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