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Mot ett virus har den 
ensamma individen 
ingen chans. Vi ser att 
det bara är jämlikhet 
och sammanhållning 
som kan bygga ett 
samhälle som är till-
räckligt starkt för att 
klara stora kriser.

Välfärd och trygghet först

Pandemin har slagit hårt mot hela vårt samhälle. Allt för många har dött i covid-19 
och det är bara tack vare allt hårt arbete i välfärden och äldreomsorgen som det inte 
blivit ännu värre. Men viruset visar också att det bara är tillsammans vi kan klara av de 
riktigt stora utmaningarna. Mot ett virus har den ensamma individen ingen chans. Vi 
ser att det bara är jämlikhet och sammanhållning som kan bygga ett samhälle som är 
tillräckligt starkt för att klara stora kriser. 
 
Pandemin innebär också en ekonomisk kris. Fler har blivit arbetslösa och Norr-
köpings ekonomi har fått en smäll. Till skillnad från när kommunens budget lades 
fram i våras så vet vi nu att staten faktiskt tagit sitt självklara ansvar och gått in med 
resurser för att stötta upp välfärden. Medan de andra partierna i Norrköping ser 
tillskottet som en chans att spara pengar så är vårt val självklart – pengar till välfärden 
går först!  
 
Våra budgetprioriteringar för 2021 är tydliga, vi vill stoppa nedskärningar i välfärden 
och fortsätta satsa de resurser som finns på att anställa fler och bygga en tryggare 
kommun. Vi ser fortfarande att behoven är allra störst inom äldreomsorgen och 
det är där vi satsar mest offensivt. Krisen får inte heller innebära att orättvisorna och 
ojämlikheten ökar ytterligare i Norrköping.  
 
Denna tilläggsbudget beskriver främst de förändringar vi gjort sedan vårbudgeten i 
juni och för att få en helhetsbild av vår politik bör man läsa även den.
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Det är därför med 
tillfredställelse vi ser 
att Vänsterpartiet fått 
rätt i det mesta av vad 
vi förutsa.

Nya ekonomiska förutsättningar

Vi har nu betydligt bättre underlag än i våras både på vad pandemin kostat, hur 
skatteintäkterna utvecklats och hur mycket pengar staten kommer att skjuta till. 
Det är därför med tillfredställelse vi ser att Vänsterpartiet fått rätt i det mesta av 
vad vi sa. Kvartetten har tillskjutit en del viktiga resurser till välfärden. Men hade 
man lyssnat på oss hade det kunnat göras långt tidigare och onödiga nedskär-
ningar hade undvikits. 

Vi stödjer den extra statliga satsningen på äldreomsorgen som innebär att 
Vård- och omsorgsnämnden får ett tillskott på 30 miljoner kronor 2021. Det är 
tillräckligt för att pausa Kvartettens planerade nedskärningar. Vi anser dock att 
mer behöver göras. Det behövs satsningar som börjar bygga upp äldreomsorgen 
igen. För de undersköterskor som slet så hårt under pandemins tyngsta dagar fö-
reslår vi dessutom en engångsbonus på upp till 5000kr redan till julen 2020, vilket 
alltså inte syns i denna budget. 

Vi ställer oss också bakom de minskade nedskärningarna på skolan och fritids- 
aktiviteter som majoriteten föreslår – men vi nöjer oss inte med det. Mer resurser 
än så måste till så att nedskärningarna ska kunna stoppas.  

För att ha råd med detta behöver en mindre del av kommunens konjunkturfond, 
som Vänsterpartiet bidragit till att bygga upp under goda tider, nu användas. 
Fonden innehåller idag 360 miljoner kronor och vi bedömer i dagsläget att den 
kommer att behövas 2021 och sannolikt också under 2022. Därefter bör ekono-
min kunna stabiliseras enligt vad vi vet idag.

Det ska också sägas att vad Sverige verkligen skulle behöva vore ett slut på skat-
tesänkningar och avdrag för de rika och istället seriösa investeringar i välfärd och 
infrastruktur. Vänsterpartiets försiktigt omfördelande budgetförslag i riksdagen 
skulle ge Norrköpings kommun över 300 miljoner extra 2021. Då skulle vi verk-
ligen kunna börja återuppbygga det starka samhället och se till att kommunens 
arbetslösa fick utbildning och arbete. 

Vänsterpartiets om-
fördelande budget-
förslag i riksdagen 
skulle ge Norrköpings 
kommun över 300 
miljoner extra 2021. 
Då skulle vi verkligen 
kunna återuppbygga 
det starka samhället 
och se till att kommu-
nens arbetslösa fick 
utbildning och arbete. 
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Vi skjuter till ytterligare 
20 miljoner till 2021. 
Det är redan för tufft 
ute i hemtjänsten och 
på våra boenden. 

I vintras genomförde 
Kvartetten med stöd 
av MP en mycket 
kraftig nedskärning 
inom demensom-
sorgen. Vänsterpar-
tiet tillsammans med 
många norrköpingsbor 
motsatte sig detta. 

Våra viktigaste frågor         
 

1. Värna äldreomsorgen 
 
Både Kvartetten (S, KD, L, C) som idag styr Norrköping, och högeroppositionen (M 
och SD) har länge dragit ner på äldreomsorgen. I vintras genomförde Kvartetten 
med stöd av MP en mycket kraftig nedskärning inom demensomsorgen då be-
manningen sänktes till samma nivå som på vanliga äldreboenden. Vänsterpartiet 
tillsammans med många norrköpingsbor motsatte sig denna senaste neddragning.
Tyvärr är den bara den senaste av många som undergrävt omsorgsverksamheten.  
 
Problemen inom Norrköpings äldreomsorg är strukturella och har inte främst med 
pandemin att göra. Trots de stora nedskärningarna så är ekonomin fortfarande 
ansträngd. Och trots regeringens nya satsningar riktade till äldreomsorgen så räcker 
inte dessa till mer än att tillfälligt stoppa nedskärningarna. Norrköpings under-
sköterskor har bland de lägsta lönerna i Sverige och arbetsvillkoren är så tuffa att 
många inte klarar av att jobba heltid. Privatiseringen av hemtjänsten som S och 
högern genomförde innebär dessutom planeringssvårigheter, stora merkostnader 
och ständigt minskade budgetramar. Äldreomsorgen har helt enkelt för lite pengar.  
 
Med denna tilläggsbudget stoppas alla nedskärningar under 2021. För att ge möj-
lighet till satsningar på personaltäthet och löner föreslår vi dessutom ett permanent 
tillskott på ytterligare 20 miljoner till äldreomsorgen i Norrköping. Det är långt ifrån 
tillräckligt men det är ett trendbrott som innebär mer resurser istället för nya smärt-
samma neddragningar vartenda år.  
 
Budgetpåverkande satsningar (effekt 2021 tkr) 
Jämfört med Kvartetten 
 
Satsning Vård- och omsorgsnämnden :  20 000



5

Alla invånare har rätt 
till en bra bostad, 
oavsett tjocklek på 
plånboken. 

2. Fattigdomsbekämpning och socialt arbete 
 
Norrköping är idag tyvärr en kommun med snabbt ökande segregation och fattig-
dom. Den styrande Kvartetten har under 2020 förvärrat detta problem genom dra-
matiska nedskärningar inom försörjningsstöd – samhällets absolut sista skyddsnät 
för fattiga och utsatta. Idag tvingas barnfamiljer flytta på grund av krav på orealistiskt 
låga hyror, och avslagen på pengar till mat och husrum blir allt fler. Inför nästa år 
räknar de styrande partierna med ännu mer neddragningar och avslag – trots att 
arbetslösheten ökar. Vi vet att det kommer att få allvarliga sociala konsekvenser, 
många fler barn kommer att hamna i absolut fattigdom. Dessutom kommer de 
kriminella nätverken att få lättare att rekrytera desperata ungdomar. Därför satsar 
vi 10 miljoner på ett värdigt försörjningsstöd och utökade insatser för att nå egen 
försörjning.  
 
För att skapa ett tryggt Norrköping där alla får plats behövs dock mer offensivt 
arbete. Vänsterpartiet har fått igenom ett förslag om att återinföra socialarbetare i 
fält. Dessa fältassistenter ska under 2021 börja arbeta med fokus på ungdomar i våra 
socialt och ekonomiskt utsatta stadsdelar. Det är den typ av aktivt socialt arbete som 
vi är säkra på kan fånga upp många unga som riskerar att hamna i missbruk, kriminal-
itet eller utanförskap. För att se till att satsningen på fältassistenter inte tar resurser 
från annat socialt arbete och för att utveckla ytterligare nya arbetsmetoder föreslår vi 
en utökning av Socialnämndens budget på 5 miljoner.  
 
Budgetpåverkande satsning (effekt 2021, tkr)  
Jämfört med Kvartetten 
 
Värdigt försörjningsstöd: 10 000 
Offensivt socialt arbete: 5 000

 
Idag tvingas barnfa-
miljer flytta på grund 
av krav på orealistiskt 
låga hyror, och avsla-
gen på pengar till mat 
och husrum blir allt fler.

3. Sluta tömma Hyresbostäder på pengar 

En av våra absolut viktigaste frågor är att det måste börja byggas fler billigare 
hyresrätter i Norrköping. Alla invånare har rätt till en bra bostad, oavsett tjocklek 
på plånboken. Bostadsbristen är stor i Norrköping och Kvartetten har misslyckats 
med att se till att det byggs bostäder som vanligt folk har råd med.

Norrköpingsbornas egna bolag Hyresbostäder AB är oerhört viktigt för vår 
bostadsförsörjning. Genom bolaget kan vi försäkra oss om att det byggs billigare 
hyresrätter, att hyrorna inte chockhöjs genom lyxrenoveringar och att underhål-
let sköts. Problemet är att de styrande partierna allt för länge behandlat bolaget 
som en kassako och höjt vinstuttaget. Det gör att Hyresbostäder inte har för lite 
pengar för att kunna bidra tillräckligt till att lösa den pågående bostadskrisen i 
Norrköping. Vi föreslår att vinstuttaget trots ekonomiskt tuffa tider nu ska börja 
trappas ner för att helt avvecklas senast nästa mandatperiod. 

Budgetpåverkande satsning (effekt 2021, tkr)  
Jämfört med Kvartetten  

Minskat vinstuttag Hyresbostäder i Norrköping AB: 3 000
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För oss är det viktigt 
att alla barn får en god 
skolgång och därmed 
bra förutsättningar för 
resten av livet. 

4. Bättre start i livet för norrköpings barn  

För oss är det viktigt att alla barn får en god skolgång och därmed bra förutsättnin-
gar för resten av livet. Vi stödjer att de styrande partierna mildrat besparingarna 
något i Utbildningsnämnden nästa år, men vi tycker inte att det räcker. Genom 
ett tillskott på ytterligare drygt 5 miljoner så säkerställer vi att skolan i Norrköping 
kan fokusera på utbildning, inte neddragningar 2021. För att förbättra barn och 
ungas möjlighet till en meningsfull fritid med idrott och föreningsaktiviteter så 
fullföljer vi också vårt förslag från vårens budget och skjuter till ytterligare drygt 
1,5 miljoner till Kultur- och Fritidsnämnden

Budgetpåverkande satsning (effekt 2021, tkr) 
Jämfört med Kvartetten 

Förstärkning Utbildningsnämnden 5 738 
Förstärkning Kultur- och Fritidsnämnden 1613 

Totala satsningar 2021 
(Effekt driftbudget tkr, jämfört med Kvartetten) 

Satsning Vård- och omsorgsnämnden    20 000
Värdigt försörjningsstöd, Arbetsmarknadsnämnden  10 000
Offensivt socialt arbete, Socialnämnden     5 000
Förstärkning, Utbildningsnämnden     5 738 
Förstärkning, Kultur- och Fritidsnämnden    1613
Minskat vinstuttag Hyresbostäder i Norrköping AB  3 000 

Totalt:        45 351
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Vänsterpartiets bud-
get är fullt ut finan-
sierad och tar ansvar 
för välfärden.

Finansiering, kostnader och tabeller   
 
Vänsterpartiets budget är fullt ut finansierad. Vi ser att kommunens och statens     
ekonomi i grunden är mycket goda och vårt samhälle är rikare än någonsin. Trots 
den ekonomiska nedgången och börsens oförutsägbara svängningar finns ett     
mindre reformutrymme. De väsentligt höjda statsbidrag vi förutsåg i våras har till 
stor del förverkligats och därför är det nu dags att börja genomföra vissa viktiga och 
samhällsekonomiskt lönsamma välfärdssatsningar. Dessa satsningar finasierar vi på 
följande sätt: 

Konjunkturfonden 
 
Kommunens konjunkturfond är till för att användas när Norrköpings ekonomi är i ett 
så allvarligt läge att viktiga välfärdsverksamheter hotas. Det är tyvärr där vi befinner 
oss nu. Om skola och äldreomsorg kunna säkras samtidigt som lönsamma satsnin-
gar genomförs behövs delar av fonden. Uttag ur konjunkturfonden är i denna bud-
get beräknat att behövas åtminstone nästa år.  Totalt används inte ens 25 av de 360 
miljonerna i fonden för att klara oss genom krisen 2021. Även om vi upprätthåller 
välfärden och stärker äldreomsorgen räknar vi med att kommunens ekonomi inom 
ett par år återigen visar stabila överskott. 
 
Budgeteffekt 2021 (tkr): +24 351 
 

Nedläggning av Norrköping Airport 
 
Inte ens innan pandemin var det rimligt att Norrköpings skattebetalare skulle 
subventionera en dyr och dessutom klimatskadlig verksamhet. I dagsläget ökar 
dessutom subventionerna kraftigt då den intäktsgenererande chartertrafiken ligger 
nere. Pengarna behövs helt enkelt till välfärden och utan kommunala subventioner 
kan inte flygplatsen finnas kvar. Avvecklingen kommer att ge fullt ekonomiskt 
utslag tidigast 2022 så vi beräknar inte hela intäkten för 2021. På längre sikt ger den 
kommunägda marken som idag upptas av flygplatsen möjlighet till byggande och 
dessutom mycket stora exploateringsintäkter på 100-tals miljoner. Detta kan i sin tur 
mildra behovet av driftsbudgetfinansiering av investeringar och minska kommu-
nens räntekostnader. De positiva effekterna av nedläggningen kommer alltså att bli 
större än vi räknar in här men vi tillämpar försiktighetsprincipen.  
 
Budgeteffekt 2021 (tkr): +17 000 
 

Sänkta politikerarvoden 
 
I en tid när ojämlikheten ökar och både regering och kommunmajoritet ofta skär i 
välfärden sticker det i ögonen att politikerna inte är beredda att dra ner också på sig 
själva. De få heltidspolitikerna i Norrköping har idag mycket höga arvoden på mellan 
ca 65 och 80 000 kr i månaden. Vi menar att det är rimligt att sänka ersättningen till 
dessa med 20 000 kr i månaden. Det skulle innebära att de heltidspolitiker som tjänar 
minst ändå skulle få ut cirka 30 000 kr i månaden efter skatt.  
 
Budgeteffekt 2021 (tkr): + 2 500

Det är inte rimligt att 
skattebetalarna ska 
subventionera en dyr 
och klimatskadlig 
charterflygplats. 
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Privatiseringen inom 
hemtjänsten i Norr-
köping har lett till 
slöseri med skatte-
pengar.

Avskaffad privatisering inom hemtjänsten 

Införande av privatisering inom hemtjänsten i Norrköping har inte bara lett till slöseri 
med skattepengar då pengarna hos de privata aktörerna delvis tas ut som vinst 
istället för att gå till anställningar. LOV (Lagen om Valfrihetssystem) har dessutom lett 
till kostnadsökningar inom den egna hemtjänsten. Bland annat har de privata aktör-
erna subventionerats genom att kommunen tagit hand om larm, natthemtjänst och 
verksamheten på landsbygden där avstånden är större. Äldreomsorgen blir mycket 
svårare att samordna och planera med många olika aktörer i många kommundelar. 
Kommunen måste dessutom ha en ständig beredskap för att överta hemtjänst med 
mycket kort varsel om någon privat verksamhet lämnar eller går i konkurs. Mycket 
lågt räknat blir vinsterna med att avskaffa LOV, och att därmed kunna planera 
verksamheten bättre, en minskad kostnad med 3 miljoner per år. 2020 räknar vi med 
halvårseffekt eftersom effektiviseringen inte får full ekonomisk effekt direkt.  

Budgeteffekt 2020 (tkr): +1 500

Total finansiering 2021
(Effekt driftbudget tkr, jämfört med Kvartetten)
 
Nedläggning av flygplatsen  17 000 
Sänkta politikerarvoden   2 500
Avskaffande LOV   1 500
Konjunkturfond   24 351 
 
Totalt:     45 351

Tabell 
Driftbudget 2021, angivet som avvikelse jämfört med Kvartettens  
budget (tkr)

Vänsterpartiet 2021
Finansiering
Uttag konjunkturfond 24 351
Norrköping Airport 17 000
Politikerarvoden 2 500
Avskaffande LOV 1 500
Totala extra intäkter 45 351

Budgetsatsningar
Satsning Vård- och Omsorgsnämnden -20 000
Värdigt försörjningsstöd, AVN -10 000
Offensivt socialt arbete, Socialnämnden -5 000
Förstärkning  Utbildningsnämnden -5 738
Förstärkning Kultur- och fritidsnämnden -1 613
Minskat vinstuttag Hyresbostäder  AB -3 000

Totala extra utgifter -45 351

Totalt satsar vän-
stern över 45 miljon-
er mer på välfärden 
2021 än Kvartetten.


