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När intäkterna ökar 
ska dessa gå till att 
stärka Norrköpings 
välfärd. Man kan inte 
bromsa sig ur en kris. 

Justeringar i tilläggsbudget    
Inför höstens tilläggsbudget så har Norrköpings kommuns ekonomi förstärks med 
över 100 miljoner. Främst på grund av bättre skatteunderlag och statsbidrag . Det är 
verkligt glädjande då resurserna behövs för att bygga Norrköping välfärd stark efter 
pandemikrisen.  
 
Vänsterpartiet anser att det nu är dags att satsa kraftfullt på framförallt två områden. 
Det första är äldreomsorgen. Den nedskärning som Kvartetten genomförde på 
demensomsorgen 2020 samt privatiseringen av hemtjänsten har kraftigt minskat 
resurserna till äldreomsorgen under mandatperioden. Bara under pandemiårets kris 
inom äldreomsorgen minskade antalet anställda med över 130 personer. Det är inte 
en hållbar utveckling och inte värdigt våra anställda och äldre. Med de stora och upp-
enbara behoven inom äldreomsorgen i dag och i framtiden räcker Kvartettens lilla 
tillskott inte långt. Vi satsar därför tre gånger så mycket, hela ytterligare 50 miljoner. 
Det räcker inte att pausa nedskärningarna, äldreomsorgen måste lyftas ur snart ett 
årtionde av kris och nedskärningar.  
 
För det andra satsar vi på att stoppa den ökande fattigdomen och ojämlikheten i 
kommunen. Sverige och Norrköping håller på att slitas sönder av ökade klyftor och 
ren fattigdom. Det leder till utanförskap, hopplöshet, segregation och gängkrimi-
nalitet. I det läget har den styrande Kvartetten genomför en kraftig nedskärning på 
försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) som slagit särskilt hårt mot barnfa-
miljer och ungdomar. Desperationen och klagomålen har ökat kraftigt. För att hålla 
ihop Norrköping och förebygga fattigdom och brottslighet så satsar vi 10 miljoner 
på området.  
 
När vi nu ser kraftigt ökade skatteintäkter och statsbidrag är det dags för Nor-
rköpings kommun att agera och sluta vara passiv. Välfärden, särskilt äldreomsorgen 
har väntat allt för länge på mer personal och bättre arbetsvillkor.  
 
Norrköpings kommun ska inte agera för att öka klassklyftorna och fattigdomen. 
Tvärtom är det nu vi ska bygga sammanhållning och jämlikhet i Norrköping.  Vi 
måste satsa oss ur pandemikrisen med fokus på att bygga en kommun med en vär-
dig äldreomsorg och där alla unga får samma chanser i livet. Det är dags nu.  
  
 
Sammanställning nya budgetpåverkande satsningar jämfört med Kvartetten  
(effekt 2022 tkr): 
Resurstillskott Vård- och omsorgsnämnden : 50 000 
Resurstillskott arbetsmarknads och vuxenutbildningsnämnden: 10 000 
 
 
Sammanställning av ändringar i detta budgetförslag från vårbudgeten: 
S.6 - Text och siffror angånde Vård- och omsrorgsnämnden. 
S. 8 - Text och siffror gällande försöjningsstödet. 
S.10 - Text och siffror gällande statsbidrag och överskottsmål. Borttagen text om nyt-
tjande av kommunstyrelsens reserv.  
S.11 - Justerad text gällande Airport AB samt text och siffror gällande LOV. 
S. 12-13 - Justerade tabeller.
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De reformer och 
de satsningar på 
välfärden vi föreslår 
i denna budget kan 
göra stor skillnad för 
norrköpingsborna. För 
att skapa ett samhälle 
som är bra för alla och 
inte bara för de rika 
krävs att vi tar itu med 
orättvisorna i vår 
kommun. 

Välfärden ska lyftas ur krisen 

Coronapandemin slog mot hela vårt moderna samhälle. Världen, Sverige och Norr-
köping drabbades hårt och allt för många har dött i pandemin. Det var bara tack vare 
allt hårt slit från välfärdsarbetarna i sjukvården och äldreomsorgen som det inte blev 
ännu värre. Nu ser vi i och med vaccineringskampanjen en ljusning och ett möjligt 
slut på pandemitiden i Sverige. 
 
Men viruset visar också att det bara är tillsammans vi kan klara av de riktigt stora 
utmaningarna.  Mot ett virus står sig den ensamma individen slätt. Vi ser att det bara 
är jämlikhet och sammanhållning som kan bygga ett samhälle och en välfärd som är 
tillräckligt stark för att motstå stora kriser. 
 
Vänsterpartiet vill bygga ett jämlikt Norrköping. De reformer och de satsningar på 
välfärden vi föreslår i denna budget kan göra stor skillnad för norrköpingsborna. För 
att skapa ett samhälle som är bra för alla och inte bara för de rika krävs att vi tar itu 
med orättvisorna i vår kommun. När Kvartetten (S, KD, L, C) med stöd av MP styr ökar 
klyftorna och orättvisorna i vår kommun för varje år som går. 
 
Vi vill istället ha ett jämlikt och hållbart Norrköping där kvinnor och män bygger sin 
framtid i frihet och samverkan. Vårt budgetförslag genomsyras av tre vägledande 
principer: att stoppa de ständiga nedskärningar och istället förstärka välfärden, att 
stärka alla barns möjligheter i livet och att vara en del av lösningen på det hot som  
klimatförändringarna utgör. Eftersom pandemin visade på stora brister i den sven-
ska välfärden och då särskilt i vår äldreomsorg så kommer våra största satsningar på 
det området.  
 
Denna budget är förändringsinriktad och beskriver huvuddragen i den utveckling vi 
vill se i kommunen. Många verksamheter och kommundelar nämns inte i budgeten. 
Det innebär inte att de är mindre viktiga. De ska fortsätta att utvecklas. Detta förslag 
är inte ett heltäckande politiskt program, det finns mycket mer att göra, men att 
fördela våra gemensamma resurser på det sätt vi här föreslår är en god början. 
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Att vi lever allt längre 
och friskare liv är en 
bra sak, liksom att 
Norrköping fortsätter 
att växa och att det 
föds många barn. 
Problemet är ett 
annat. Nämligen att 
allt mindre pengar går 
till vår välfärd. 

Ekonomiska förutsättningar - Vänsterpolitik efter pandemin

Vi kan nu konstatera att staten faktiskt gjorde tillräckligt för att kompensera 
kommunerna för de kostnader som pandemin innebar rent ekonomiskt. Norrkö-
pings kommun gjorde förra året ett mycket starkt ekonomiskt resultat som efter 
finansiella mål uppgick till över 437 miljoner. Så stora överskott kommer dock vi 
inte att se under kommande år. 

Man ska veta att även efter pandemin så kommer Norrköping och andra svenska 
kommuner att befinna sig i en politiskt orsakad ekonomisk kris. Ofta hävdas det 
att de underliggande ekonomiska problemen beror på att vi blir allt friskare och 
lever allt längre. Det kan tolkas som att färre personer i arbetsför ålder måste ”för-
sörja” fler pensionärer och barn som kostar mycket i välfärden. Det hävdas också 
att de stora investeringar som görs i förskolor, äldreboenden och infrastruktur när 
Norrköping växer gör att ekonomin inte går ihop.

Det stämmer inte. Att vi lever allt längre och friskare liv är tvärtom en bra sak, 
liksom att Norrköping fortsätter att växa och att det föds många barn. Problemet 
är ett annat. Nämligen att allt mindre pengar går till vår välfärd. Sedan millennie-
skiftet har skatterna i Sverige sänkts med nästan 300 miljarder per år. Den största 
delen av skattesänkningarna och avdragen har gått till de redan rika och krafti-
gast sänktes skatterna och under Alliansens regeringstid. Tyvärr har vi idag en 
regering som fortsätter att sänka skatterna för de allra rikaste istället för att satsa 
på välfärden. Sverige har aldrig varit rikare och om den politiska viljan finns så har 
vi mer än nog resurser för att slippa skära i Sveriges välfärd. 

Denna nedskärningspolitik stod både högern, SD och regeringen bakom innan 
Coronakrisen, både i riksdagen och i Norrköping. Liksom i rikspolitiken så var det 
bara Vänsterpartiet som gick emot strömmen. Det folkliga stödet för att satsa på 
välfärden genom att omfördela överflödet är dock stort. Vänsterpartiet vill helt 
enkelt fördela Sveriges växande rikedomar mer jämlikt för att återigen bygga upp 
världens starkaste välfärd. Här i Norrköping är det vi som hela tiden sagt att det 
inte håller att skära ner drastiskt på välfärden. Vi hoppas att andra partier nu efter 
krisen är beredda att tänka om. Vi kommer i varje läge att stå upp för de äldres 
rätt till en värdig äldreomsorg, för barnens rätt till en bra skola och för att varje  
norrköpingsbo ska ha en väl fungerande välfärd. 

Vi kommer i varje 
läge att stå upp för de 
äldres rätt till en 
värdig äldreomsorg, 
för barnens rätt till en 
bra skola och för att 
varje norrköpingsbo 
ska ha en väl funge-
rande välfärd. 
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Vänsterpartiets 
budget för Norr-
köpings kommun 
prioriterar träffsäkra 
välfärdssatsningar 
som bidrar till att 
skapa en jämlik kom-
mun och omfördel-
ning mellan män och 
kvinnor. Förslagen 
skapar också bättre 
förutsättningar för 
arbete, utbildning, 
sund tillväxt och 
klimatomställning.

 I denna budget 
prioriterar vi fram-
förallt att stoppa 
nedskärningarna i 
välfärden, satsa på 
äldreomsorgen, ge 
fler barn rätt till för-
skola och att ta strid 
mot klimatföränd-
ringarna.  

Vänsterpartiets viktigaste  
budgetfrågor         
 
 
I Norrköping måste vi göra vårt bästa för att lokalt lösa de välfärdsutmaningar som 
hela samhället nu står inför trots otillräckliga resurser från staten. I denna budget 
prioriterar vi framförallt att stoppa nedskärningarna i välfärden, satsa på äldreom-
sorgen, ge fler barn rätt till förskola och att ta strid mot klimatförändringarna. Också 
mindre men viktiga förslag som att sänka politikernas löner, avveckla vinstuttagen 
ur allmännyttan och lägga ner Norrköpings flygplats ryms i budgetförslaget.  
 
Vi vet att ett starkt samhälle är avgörande för att skapa sammanhållning och mot-
verka splittring, motsättningar och rasism. Vi vet att ett jämlikt samhälle där alla gör 
sin del är en förutsättning för uppoffringar och gemensamma åtgärder för klimatet. 
Kommunen växer och vi stöttar fullt ut behovet av att göra stora investeringar sam-
tidigt som vi måste upprätthålla vår gemensamma välfärd.  
 
Samtliga övriga partier i Norrköping föreslår nedskärningar i norrköpingsbornas 
välfärd de kommande åren. Vänsterpartiet anser att utan en fungerande välfärd 
så drabbas ekonomin och tillväxten och därmed försämras faktiskt också komm-
unens skatteunderlag. Vi stoppar helt nedskärningarna inom de viktiga områdena;  
äldreomsorg, försörjningsstöd, fritidsverksamhet för unga och socialtjänst. 
 
Nedskärningar kostar dessutom då personalens arbetsvillkor försämras vilket leder 
till att det blir ännu svårare att anställa och upprätthålla välfärdens kvalitet. Komm-
unen har redan idag svårt att rekrytera och behålla personal. Allt för många av våra 
anställda har en stressig arbetssituation och hög sjukfrånvaro. Nedskärningar kom-
mer leda till sämre arbetsmiljö för de anställda som blir kvar. 
 
Vänsterpartiets budget för Norrköpings kommun prioriterar träffsäkra 
välfärdssatsningar som bidrar till att skapa en jämlik kommun och omfördelning 
mellan män och kvinnor. Förslagen skapar också bättre förutsättningar för arbete, 
utbildning, sund tillväxt och klimatomställning. Dessa är våra sex viktigaste prio-
riteringar för 2022 och för den kommande planperioden fram till 2025. 
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För att lyfta Norr-   
köpings äldreosorg 
och locka mer väl-
behövlig arbetskraft 
behövs offensiva 
satsningar.

1. Satsa på äldreomsorg och demensomsorg  
 
Både Kvartetten (S, KD, L, C) som idag styr Norrköping tillsammans med MP, och 
högeroppositionen (M och SD) har med sina budgetar dragit ner på äldreom-
sorgen. Vintern 2020 genomförde Kvartetten med stöd av MP en mycket kraftig 
nedskärning inom demensomsorgen då bemanningen sänktes till samma nivå 
som på vanliga äldreboenden. Vänsterpartiet motsatte sig tillsammans men många    
Norrköpingsbor denna förrödande neddragning, tyvärr bara en av många som 
undergrävt omsorgsverksamheten. Det glömmer vi inte och föreslår därför en 
rekordstor satsning på äldreomsorgen med särskilt inriktning på att återupprätta en 
värdig demensomsorg.  
 
Problemen inom Norrköpings äldreomsorg är dock strukturella och har inte bara 
med pandemin och nedskärningen inom demensomsorgen att göra. Trots de stora 
neddragningarna så är ekonomin fortfarande ansträngd och underskotten stora. 
Norrköpings undersköterskor har bland de lägsta lönerna i Sverige. Privatiseringen 
som S och högern genomfört innebär planeringssvårigheter, stora merkostnader 
och ständigt minskade budgetramar. Äldreomsorgen har helt enkelt för lite pengar. 
 
Enligt Kvartettens finanspolitiska ramverk ska samtliga nämnder nu alltid skära ner 
minst 1-2 % per år. Det blir mycket för stora verksamheter som äldreomsorgen. Inför 
2022 har man gudskelov nu strykt nedskärningen. Men den planeras återkomma 
senare under planperioden. För att verkligen lyfta Norrköpings äldreomsorg och 
locka mer välbehövlig arbetskraft till omsorgen behövs dock betydligt mer offensiva 
satsningar. Därför satsar vi nästan ytterligare 50 miljoner, utöver de stoppade ned-
skärningar, som särskilt bör användas för att anställa fler peronal. 
 
Budgetpåverkande satsning jämfört med Kvartetten (effekt 2022 tkr) 
Resurstillskott Vård- och omsorgsnämnden : 50 000

 
 

 
Vi föreslår en rekord-
stor satsning på 
äldreomsorgen med 
särskilt inriktning 
på att återupprätta 
en värdig demens-     
omsorg under 2022.  
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Förskolan ger 
tillgång till sven-
ska språket, till 
gemenskap och till 
möten som ökar 
förståelsen för 
olikheter.

2. Alla barns rätt till förskola 
 
För Vänsterpartiet är det viktigt att alla barn får goda uppväxtvillkor och därmed 
bra förutsättningar i resten av livet. En central del av det är förskolans pedagogik 
och sociala gemenskap. Förskolan är början på det livslånga lärandet och barn 
som går i förskolan klarar också skolan bättre. I Norrköping har idag barn med 
arbetslösa eller föräldralediga föräldrar tyvärr bara rätt till 15 timmars förskola i 
veckan. Väldigt lite jämfört med de flesta av kamraterna. 

Förskolan ger tillgång till det svenska språket, till gemenskap och till möten som 
ökar förståelsen för olikheter. De barn som drabbas hårdast av begränsningen av 
förskoletid är de med långtidsarbetslösa föräldrar eller många syskon. Vi vet att 
barn till arbetslösa föräldrar redan har sämre förutsättningar än andra, framför allt 
genom att familjen har sämre ekonomi. Dessa barns möjligheter i livet ska inte 
ytterligare försämras genom att deras närvaro i förskolan kraftigt begränsas av 
Norrköpings kommun.

Förskolan är en garanti för att få en bra start i livet. Vi föreslår därför rätt till förskola 
för alla barn. Det beror på att alternativet att fortsätta som idag är samhällseko-
nomiskt mycket dyrare. Att utestänga de barn som främst behöver förskolans 
pedagogik och integrationsarbete kostar hela samhället mycket mer när barnen 
sedan växer upp med sämre möjligheter både i skolan och i livet. Alla barn ska ha 
rätt att gå i förskolan minst 30 timmar i veckan från 3 års ålder. 

Vi vill inleda satsningen hösten 2022 då det krävs en hel del förberedelser och den 
får få en halvårseffekt. Sedan kommer kostnaden att öka när den uppsökande 
verksamheten når allt fler. Vi föreslår att man avsätter 15 miljoner för att under 
2022  påbörja arbetet. 

Budgetpåverkande satsning  jämfört med kvartetten (effekt 2022, tkr)
Rätt till förskola för alla, förstärkning Utbildningsnämnden: 15 000 (se tabeller).

Förskolan är en 
garanti för att få en 
bra start i livet. Vi 
föreslår därför rätt till 
förskola för alla barn. 
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Nedskärningen 
kommer att få allvar-
liga sociala följder, 
många fler barn 
kommer att växa 
upp under fattigare 
och mer utsatta 
förhållanden. Det får 
konsekvenser för 
hela livet och gör det 
enklare för kriminella 
nätverk att rekrytera 
desperata unga.

3. Stärkt socialt arbete och värdigt försörjningsstöd 

Norrköping är idag tyvärr en kommun med snabbt ökande segregation och fatt-
igdom. Den styrande Kvartetten har under 2020-2021 förvärrat detta problem  
genom dramatiska 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. Detta trots att arbetslösheten i Norrköping ökar. Fler Norrköpingsbor har 
hamnat i absolut fattigdom, inte gått till arbete eller studier. Vi vet att det kommer 
att få allvarliga sociala följder, många fler barn kommer att växa upp under fattig-
are och mer utsatta förhållanden. Det får konsekvenser för hela livet och gör det 
dessutom enklare för kriminella nätverk att rekrytera desperata ungdomar. 

För att skapa ett tryggt Norrköping där alla får plats behövs mer offensivt socialt 
arbete. Vänsterpartiet har fått igenom ett förslag om att återinföra socialarbetare 
i fält med fokus på ungdomar och planer på att ordna nya boenden för missbru-
kare . Det är utmärkt men räcker inte då inte minst nedskärningarna på försör-
jningsstöd har gjort många mer socialt och ekonomiskt utsatta. Det behövs mer 
aktivt socialt arbete för att fånga upp främst unga som riskerar att hamna i miss-
bruk, kriminalitet eller utanförskap. Det tjänar hela Norrköping på i längden. Vi vill 
också fortsätta stärka kommunens arbete mot mäns våld mot kvinnor och heders-
våld bland annat genom stärkt samarbete med kunniga ideella organisationer.

Budgetpåverkande satsning jämfört med Kvartetten (effekt 2022, tkr)
Försörjningsstöd, förstärkning, Arbetsmarknads- och vuxenutbildning: 10 000
Offensivt socialt arbete, förstärkning Socialnämnden: 5 600

4. Klimathotet ska mötas 
 
Ett av de största hoten mot mänskligheten är de allt snabbare klimatförändrin-
garna. Norrköpings kommun måste göra sin del i att kraftigt och snabbt minska 
utsläppen av växthusgaser. Några av de största utsläppskällorna som kommunen 
direkt kan påverka kommer från transporter och energiproduktion.

Transportsektorn står för över en tredjedel av alla Sveriges växthusutsläpp. Flyget 
är den värsta utsläpparen räknat per transportkilometer. Det är både ekonomiskt 
och klimatmässigt fel att norrköpingsbornas skattepengar idag subventionerar 
flygplatsen med mångmiljonbelopp varje år. Flygplatsen ska inte privatiseras så 
att ytterligare skattepengar riskeras utan läggas ner nu. Istället behöver vi satsa 
på klimatsmart infrastruktur som ett kraftigt utbyggt och sammanhållet cykelnät, 
Ostlänken och fortsatt spårvägsutbyggnad. 

Vänsterpartiet vill ge cyklisterna bättre förutsättningar och kraftigt öka andelen 
resor med cykel i kommunen. Transporter med cykel tar bara en bråkdel av det 
utrymme som biltransporter tar, släpper inte ut några avgaser och är framför allt 
närmast klimatneutrala. För att Norrköping ska bli en ledande cykelstad krävs 
större och uthålliga investeringar i att bygga ut och bygga ihop våra cykelleder.

Nästa steg för att bygga en klimatsmart kommun är att börja med egen förnyelse-
bar energiproduktion. S och högern sålde ut Norrköpings Energi 2001 trots 
motstånd från både kommuninvånarna och Vänsterpartiet. Nu är det dags att 
börja bygga upp en egen produktion igen. Både solceller och vindkraft är robust 
lönsamma investeringar som både kan sänka kommunens energikostnader och 

Det är både 
ekonomiskt och 
klimatmässigt fel 
att norrköpingsbor-
nas skattepengar 
idag subvention-
erar flygplatsen med 
mångmiljonbelopp 
varje år. 
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Norrköping måste 
efter pandemi 
satsa på fritids- och 
föreningsliv för att få 
igång verksamheten 
och locka tillbaka 
ungdomarna igen. 

Slutligen måste arbetet som påbörjats med att klimatanpassa kommunen 
fortsätta med full kraft. Det handlar helt enkelt om att ställa om Norrköping så att 
vi kan möta de oundvikliga klimatförändringar som redan drabbar oss. Om man 
drar ner på de satsningarna så kan det stå oss alla dyrt vid nästa översvämning 
eller värmebölja.

Budgetpåverkande satsning jämfört med Kvartetten (effekt 2022, tkr)
Förstärkning Tekniska nämnden, klimatfokus: 5 200

5. Bättre och mer jämlik fritid för barn och unga 
 
Kvartetten föreslår nedskärningar på kultur- och fritidsverksamhet på nästan 
3 miljoner. I en tid då många barn och ungdomar till stora delar isolerats under 
pandemin och inte kunnat delta i idrott och andra sociala aktiviteter under lång 
tid så anser vi att det är destruktivt. Tvärtom behöver kommunen i detta läge satsa 
på fritids- och föreningsliv för att få igång verksamheten och locka tillbaka ung-
domarna igen. Vi ser också med oro på de ekonomiska utmaningarna för viktiga 
samlingspunkter som våra bibliotek och museer som inte kan fylla sin samhälls-
funktion om man får krav på ytterligare nedskärningar, läget är på många håll 
redan ansträngt.

Budgetpåverkande satsning jämfört med Kvartetten (effekt 2022 tkr)
Förstärkning, Kultur- och fritidsnämnden: 2 900

6. Sluta tömma Hyresbostäder på pengar 
 
En av våra absolut viktigaste frågor är att det måste byggas fler billigare hyres-    
rätter i Norrköping. Alla invånare har rätt till en bra bostad, oavsett tjocklek på 
plånboken. Bostadsbristen är stor och Kvartetten har misslyckats med att se till att 
det byggs bostäder som vanligt folk har råd med. Vissa framsteg har dock gjorts 
efter att vänsterns förslag kring att sälja mark till den som kan bygga billigast har 
blivit verklighet. Men mer behöver göras. 

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 underhållet 
sköts. Problemet är att de styrande partierna allt för länge behandlat bolaget som 
en kassako och höjt vinstuttaget. Det gör att Hyresbostäder har för lite pengar för 
att kunna bidra tillräckligt till att lösa den pågående bostadskrisen i Norrköping. Vi 
föreslår att vinstuttaget nu ska börja trappas ner för att helt avvecklas senast nästa 
mandatperiod.

Budgetpåverkande satsning jämfört med Kvartetten (effekt 2022, tkr)
Minskat vinstuttag Hyresbostäder i Norrköping AB: 2 000

De styrande parti-
erna har allt för länge 
behandlat bolaget 
som en kassako 
och höjt vinstut-
taget. Det gör att 
Hyresbostäder har 
för lite pengar för att 
lösa den pågående 
bostadskrisen  
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Vänsterpartiets 
budget är fullt ut 
finansierad och tar 
ansvar för välfärden.

Finansiering, kostnader och tabeller   
 
Vänsterpartiets budget är fullt ut finansierad. Vi ser att läget för välfärden efter pan-
demin kommer att vara fortsatt ansträngd. Vi har dock också sett hur kommunens 
budget under många år slutat på betydligt högre överskott än vad man planerat för. 
Vi anser att dessa överskott tillsammans med kommunens stabila ekonomi gör att 
mer pengar kan och bör användas för välfärden under 2022. Det tjänar hela Norr-
köping på.  
 
Det ser nu också ut som att de fortsatt höjda statsbidrag vi räknade med i våras kom-
mer,  och kan bli än högre via Vänsterpartiets påtryckningar. Utan mer statsbidrag 
kommer välfärden i alla Sveriges kommuner och regioner att stå inför oacceptabla 
nedskärningar. Staten har en betydligt starkare ekonomisk utveckling än kom-
munerna och måste fortsätta att sköta sin viktigaste uppgift - att återuppbygga den 
svenska välfärden. Ständiga nedskärningar kan aldrig bygga det starka samhälle 
som behövs för att möta tidens utmaningar.  
 

Finansiering av investeringar/överskott 
 
Med de nya ekonomiska förutsättningarna så föreslår vi avsättningar till framtida 
investeringar. För att verksamheten ska ha chans att hämta sig behövs  dock fortsatta 
välfärdssatsningar. Vi anser helt enkelt att Norrköpings kommun bör prioritera 
äldreomsorgen framför allt för höga överskottsmål. Vi föreslår därför att knappt 
hälften av det överskott Kvartetten planerar istället investeras i äldreomsorg och 
jämlikhet.  
 
Om underskott uppstår vid de återkommande finansiella kriserna kan de tillfälligt 
pareras med kommunstyrelsens budget, konjunkturfonden eller med det mycket 
stora upparbetade finansiella kapitalet. 
 
Budgeteffekt 2022 (tkr): +68  200 
 

Nedläggning av Norrköping Airport 
 
Inte ens innan pandemin var det rimligt att Norrköpings skattebetalare skulle sub-
ventionera en dyr och dessutom klimatskadlig verksamhet. I dagsläget kommer 
subventionerna att behöva öka mycket kraftigt då den intäktsgenererande char-
tertrafiken kommer att vara begränsad under lång tid. Dessutom misslyckades 
nyligen ett försök till privatisering spektakulärt. Marknaden ser inte heller några 
möjligheter för flygplatsen. Pengarna behövs helt enkelt till välfärden och utan 
kommunala subventioner kan inte flygplatsen finnas kvar. Avvecklingen kommer 
att ge fullt ekonomiskt utslag först från 2023 så vi beräknar inte hela intäkten för 
2022. På längre sikt ger den kommunägda marken som idag upptas av flygplat-
sen möjlighet till byggande och dessutom mycket stora exploateringsintäkter på 
många 100 miljoner. Detta kan i sin tur mildra behovet av driftsbudgetfinansier-
ing av investeringar. 
 
Budgeteffekt 2022 (tkr): +15 000

Vi använder en del 
av reserven för den 
både socialt och 
ekonomiskt viktiga 
satsningen på att 
alla barn ska ha rätt 
till 30 timmar i för-
skolan.
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Lägg ner flygplatsen 
istället för att chansa 
och privatisera den. 

 

Sänkta politikerarvoden 

I en tid när det ställs stora effektiviseringskrav på välfärden och då kommunens 
medarbetare dessutom har jämförelsevis låga löner måste självklart också politik-
erna vara beredda att bidra. De mycket få heltidspolitikerna i Norrköping har idag 
mycket höga arvoden på mellan 65 000 och över 80 000 kronor i månaden. Vi menar 
att det är rimligt att sänka ersättningen till dessa med 20 000 kronor i månaden. Det 
skulle innebära att de heltidspolitiker som tjänar minst ändå skulle få ut cirka 30 000 i 
månaden efter skatt. 

Budgeteffekt 2022 (tkr): +3 000 

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. Under pandemin har det dessutom lett till 
en splittrad och oklar ansvarsfördelning med många huvudmän som var för sig ska 
ha egna smittskyddsrutiner och skyddsmaterial. ”Lagen om Valfrihetssystem” har 
vidare lett till kostnadsökningar inom den kommunala hemtjänsten. Bland annat 
har de privata aktörerna subventionerats genom att kommunen tagit hand om larm, 
natt-hemtjänst och verksamheten på landsbygden där avstånden är större. Nyligen 
avslöjades också att de privata utförarna får över 70% mer tid beviljad än vår egen 
hemtjänst, trots att de har yngre brukare. För att äldreomsorgen ska få ihop sin lång-
siktiga verksamhet och ekonomi måste detta slöseri stoppas. 

Äldreomsorgen blir mycket svårare att samordna och planera med flera olika aktörer 
i många kommundelar. Kommunen måste dessutom ha en ständig beredskap för 
att överta hemtjänst med mycket kort varsel om någon privat verksamhet är så oser-
iös att den tvingas lägga ner eller går i konkurs. Mycket lågt räknat blir vinsterna med 
att avskaffa LOV, och att därmed kunna planera verksamheten bättre, en minskad 
kostnad med uppåt 10 miljoner per år men vi räknar inte in hela effekten 2022.

Budgeteffekt 2022 (tkr): +5 000

Privatiseringen av 
hemtjänsten har 
kostat Norrköping 
dyrt.

Sänk politikernas 
löner med 20 000  
i månaden! 
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Vänsterpartiet 
satsar över 80 
miljoner mer än 
Kvartetten på  
Norrköpings välfärd 
2022.

Tabeller 

Tabell 1.  Driftbudget 2022, angivet som avvikelse jämfört med Kvartettens  
budget (tkr)
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Vänsterpartiet 
halverar de ned- 
skärningar som 
Kvartetten hotar 
med 2022-2025

 
Tabell 2. Driftplan 2022 – 2025 , angivet som avvikelse jämfört med den styrande 
minoritetens budget (tkr)

Vänsterpartiet halverar välfärdsnämndernas generella besparing varje år under 
planperioden. Vänsterpartiets ramhöjande satsningar för 2022 finns med under 
hela planperioden. Självklart kommer besparingar och satsningar att specificeras 
mycket mer noggrant vid varje års budgetbeslut. 

 

* Här föreslår Kvartetten årliga nedskärningar på 0,5% och vi 0,25%



Vänsterpartiet Norrköping
www.norrkoping.vansterpartiet.se

En starkare välfärd efter krisen!  

Pandemin slog hårt mot Sverige och Norrköping. Men det har 
också blivit tydligt att det bara är tillsammans vi kan klara av de 
riktigt stora utmaningarna. Det är gemenskap och jämlikhet som 
bygger ett starkt samhälle som kan stå emot kriser. 

Sverige och Norrköping är rikare än någonsin tidigare. Ändå 
säger de flesta politiker att det inte finns pengar till välfärden, 
till att förbättra förskolan, eller till att satsa på hela kommunen. I 
Norrköping vill alla övriga partier nu genomföra långsiktiga ned-
skärningar i välfärden. Det vill inte Vänsterpartiet. 

Problemet är att samhällets rikedomar har samlats hos ett litet 
antal superrika. Och att politikerna länge fattat beslut som har 
gynnat de rika. Både i Norrköping och i Sverige. Med vanlig hed-
erlig omfördelningspolitik kan vi bygga samhället och välfärden 
stark igen. Vi har gjort det förut, vi kan göra det igen.

Vi tycker att alla barns drömmar ska kunna förverkligas. Oavsett 
vad föräldrarna tjänar eller om man föds i Hageby, Lindö eller 
någon annanstans. För att alla ska ha samma möjligheter i livet 
behövs en konsekvent politik för jämlikhet. 

I denna budget för 2022 stoppar vi de nedskärningarna som 
både Socialdemokraterna och högerpartierna planerar att 
genomföra i Norrköping. Vi vill istället satsa på fler undersköter-
skor, förskollärare, socialsekreterare och lärare! Man kan lita på 
Vänsterpartiet - vi kommer alltid att stå upp för frihet, rättvisa och 
jämlikhet.


