
Yrkanden, Vänsterpartiet, KS 2021/1089 

Ärende 1: Driftbudget och investeringsbudget 2023-2026. 

Beslut, Vänsterpartiets yrkanden, tillägg i röd kursiv:  

1.2, 1.3, 1.4 

Vänsterpartiet yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till förmån för eget förslag på de punkter 

det avviker från kommunstyrelsens förlag.  

1.5 och 1.6  

Vänsterpartiet yrkar att värdeöverföringen från Hyresbostäder i Norrköping AB sänks till 20 700 000. 

Vänsterpartiet yrkar att utdelningen från Rådhus AB sänks till 93 000 000 

Ny punkt 1.13 

Vänsterpartiet yrkar på att följande nya uppdrag läggs till: 

uppdrag till utbildningsnämnden att intensifiera arbetet med uppsökande verksamhet och rekrytera 

förskolepersonal för att hösten 2023 ha byggt upp kapaciteten för att erbjuda alla barn minst 30 

timmar i förskolan per vecka.  

Ny punkt 1.14 

Vänsterpartiet yrkar på att följande nya uppdrag läggs till: 

uppdrag till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att snarast revidera riktlinjerna för 

försörjningsstöd med fokus på utökat stöd till barnfamiljer och ungdomar.  

Ny punkt 1.15 

Vänsterpartiet yrkar på att följande nya uppdrag läggs till: 

uppdrag till kommunstyrelsen och Norrköping Rådhus AB att utreda hur ett köp av Fjärrvärme- och 

fjärrkyleverksamheten kan köpas och återgå i gemensam ägo på ekonomiskt mest fördelaktigt sätt. 

Ny punkt 1.16 

Vänsterpartiet yrkar på att följande nya uppdrag läggs till: 

uppdrag till stadsplaneringsnämnden att utarbeta konkreta förslag för att försäkra sig om att Inre 

hamen och Butängen också kommer att rymma billigare hyresrätter för att undvika ytterligare social 

och ekonomisk segregation.  

 

Ny punkt 1.17 

Vänsterpartiet yrkar på att följande nya uppdrag läggs till: 

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden samt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att 

bygga upp en organisation där tvätt, städning och eventuellt andra arbetsuppgifter till större del 

utförs av andra än utbildade undersköterskor eller vårdbiträden.  

 

 

 

 

 

 



Övergripande mål och måluppfyllelse 2019-2022 (s.16-25). Vänsterpartiets Yrkanden: 

Mål 3:  

Områden som följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde:  

Kommunens arbete med att verka för att det byggs fler hyresrätter med lägre kvadratmeterhyra än 

genomsnittet i Norrköping. 

Mål 4: 

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning:  

Kommunens samlade förnybara energiproduktion har minst fördubblats varje år sedan 2018. 
 
Mål 5: 

Kvantitativa måluppfyllelser som följs upp i delårsredovisning och årsredovisning: 

Följande text stryks: Antal placerade barn i familjedaghem motsvarar efterfrågan, och antalet platser 

har därmed ökat. 

Mål 9: 

Områden som följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde:  

Eget val i hemtjänsten, hur valfriheten nyttjas och hur mycket det kostar. 

Mål 10: 

Områden som följs upp vid kommunfullmäktigesammanträde:  

Nytt område: 

Arbete för att minska löneskillnaderna mellan medarbetarna. 

 

 

 

Investeringsbudget 2023 och investeringsplan 2024-2026 (s. 46-53) Vänsterpartiets 

Yrkanden: 

Tillägg 

Ospecificerat investeringsanslag klimatåtgärder - 10 000 tkr 

Ospecificerat investeringsanslag cykelvägar - 15 000 tkr 

 

Strykningar 

Alla investeringar i flygplatsen upphör tills vidare + 400 tkr 2023 

Ej öppningsbar bro Johannisborgsförbindelsen + 105 000 tkr 

 

 

 

 

 

 



Finanspolitiskt ramverk och finanspolitiska mål (bilaga 10)  

Vänsterpartiets ändringsyrkanden: 

Syftet med förslaget är att så långt som möjligt försvara välfärden under en period då den demografiska 

utvecklingen och kraftigt sänkta statliga skatter sätter stark press på kommunernas kostnader. Norrköpings 

förhållandevis starka ekonomi gör att vi under ett antal år kan reducera avsättningar till investeringar via 

driftbudgeten för att klara välfärden. Långsiktigt är kommunens viktigaste uppgift att förbättra skolresultaten 

och klara behovet av utbildad arbetskraft. Förutsättningen för att kunna reducera avsättningarna är att det 

finns en tydlig och trovärdig mekanism för hur självfinansieringen av investeringar återigen ska nå en rimlig 

nivå., det vill säga minst två procents överskott i kommunens budget. Detta förutsätter i sin tur ett brett 

politiskt stöd för finanspolitiken. Följande krävs för en långsiktigt hållbar ekonomisk politik: 

1) En ökad långsiktighet. Därför är partierna överens om att förutom den årliga budgetplanen för de 

kommande fyra åren också göra en utblick ytterligare tre år framåt. 

 

2) Från och med arbetet med 2021 års budget ska planeringen ändras så att budgeten för nästa år 

fastställs i kommunfullmäktige före juni månads utgång. Syftet är att ge styrelser, nämnder och bolag 

en bättre framförhållning. Om förutsättningarna ändras kan en tilläggsbudget läggas fram i slutet av 

året. 

3) Så länge behovet av kostnadsreduceringar uppgår till 2,5 procent av nämndernas ramar så behöver 

det inte budgeteras för något överskottsmål utöver det som ligger i planen för den sociala 

investeringsfonden. Först när målet om 2 procents överskott som andel av skatter och bidrag har 

uppnåtts är det möjligt reducera kravet på kostnadsreduceringar. Om behovet av 

kostnadsreduceringar är lägre än 2,5 procent så kommer ändå procentsatsen 2,5 att tillämpas fram till 

dess att överskottsmålet på 2 procent av skatter och bidrag är uppnått. Kostnadsreduceringarna ska 

ske utifrån ingående budgetram. För att ge en korrekt bild av de kostnadsreduceringar som vidtas får 

alla nämnder ersättning för pris- och löneökningar. Utbildningsnämnden och vård- och 

omsorgsnämnden får dessutom ersättning för volymförändringar enligt kommunens 

resursfördelningsmodell. 

Ny 3) Så länge kommunen har behov av generella kostnadsreduceringar av nämndernas ramar 

behöver det inte nödvändigtvis budgeteras för något överskottsmål, utöver det som ligger i planen för 

den sociala investeringsfonden.  

4) Om intäkterna ökar i snabbare takt än vad vi idag känner till så ska ökningen i så fall användas för att 

höja överskottsmålet upp till 2 procent av skatter och bidrag. Först när målet på 2 procents överskott 

uppnåtts kan medel användas för att stärka verksamheterna. 

Ny 4) När budgeten når balans så ska ökade intäkter i första hand användas för att budgetera för ett 

överskottsmål för att finansiera framtida investeringar. 

5) Om inget behov av kostnadsreduceringar finns och ett överskott på 2 procent av skatter och bidrag 

har budgeterats ska ett årligt effektiviseringskrav på 1 procent av budgetramarna tillämpas. De medel 

som frigörs genom effektiviseringen ska användas till riktade politiska prioriteringar. 

5) En viktig orsak till det ansträngda läget är behovet av ökade investeringar, som en följd av den 

demografiska utvecklingen och av att Norrköping växer. För att begränsa skuldsättningen måste 

investeringarna prioriteras nogsamt, med särskilt fokus på investeringar som bidrar till att sänka 

kommunens driftskostnader. Behoven inom vården, omsorgen och skolan ges företräde, tillsammans 

med klimatinvesteringar och verksamhet som upprätthåller kommuninvånarnas säkerhet. 

 

6) Självfinansieringen av investeringar sker genom avskrivningar, överskott i driften samt 

försäljningsintäkter. I ett läge när kommunen investerar i nya fastigheter med mera är det viktigt att 

arbeta aktivt för att sälja tillgångar som kommunen inte behöver i de fall en försäljning bidrar till 

sänkta driftskostnader. 


