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Vänsterpartiets budget för Ulricehamns kommun 2020 
 

Ulricehamns kommun är en kommun i Västra Götaland belägen i ett naturskönt 
område. Vi har en ökande befolkning och positiv tillväxt av nya bostäder och 

företag. Vi har fina fritidsanläggningar i många delar av kommunen.  
I centralorten har vi t.ex. Lassalyckans idrotts- och friluftsområde, simhall och flera 
sporthallar, ridhusanläggning och en motocrossbana. Inom idrott och friluftsliv 

finns något för nästan alla intresseinriktningar. Det finns många sjöar i kommunen 
som ger möjlighet till bad, fiske och båtsport. Allt detta gör att människor ser 
Ulricehamn som en eventuellt kommande bostadsort. 
Vänsterpartiet vill utveckla hela kommunen till att den blir en ännu bättre plats för 

människor i alla åldrar att bo och leva i.  
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Vänsterpartiet vill inför budget 2020, utöver förvaltningens förslag, framför 

allt prioritera följande verksamheter och områden. 

 

LÄRANDE 
 

Vänsterpartiet anser att det allra viktigaste är att satsa på våra barns utbildning 
och på skolan. 
 
Allt fler elever misslyckas idag med sina studier och når inte en gymnasieexamen, 

vilket är det viktigaste incitamentet för att bli en välfungerande vuxen med 
egenförsörjning. Detta gäller i alla skolans delar, från förskolan till åk 9, och även 
för gymnasieskolan. Skolan är i stort behov av ytterligare resurser, bland annat 

för att ges möjlighet till att behålla och rekrytera välutbildade och legitimerade 
lärare. 
 

Vi kan idag se att gymnasieskolan i Ulricehamn, dras med ett stort underskott 
vilket till stora delar består av de extra resurser de tvingas lägga på att stötta 
elever som inte når målen efter genomgången grundskola. Gymnasieskolan i 
Ulricehamn får idag allt fler elever som tvingas gå ett extra år då de inte klarat att 

nå målen för svenska, engelska och matematik, och detta är elever med svenska 
som modersmål.  
 

Hela skolan behöver ytterligare tillskott, för att på så sätt undvika ökade 
samhällskostnader som Ulricehamns kommun får i framtiden av att allt fler unga 
vuxna misslyckas i skolan. För att Ulricehamns kommun skall vara en attraktiv 

kommun att bo i och flytta till, anser vi inom Vänsterpartiet att det allra viktigaste 
är att satsa på våra barns utbildning och på skolan. 
 
Vi vill ha en skola som är organiserad på ett demokratiskt sätt, kommunens 

resurser är i behov av en omfördelning. Vi behöver en plattare organisation med 
färre antal chefer. Ulricehamns kommun har chefer i fler steg än andra kommuner 
i likvärdig storlek. Vi tror inte på att bygga hierarkier, det är viktigt för oss, att de 

anställda själva, får ta ett större ansvar, lita på personalen och ge dem resurser, 
inflytande och förutsättningar att göra ett gott arbete.  
 
Vänsterpartiet vill satsa på behöriga lärare med lärarlegitimation, medel till 

konkurrensmässiga löner, kompetensutveckling och läromedel, samt ett 
tvålärarsystem när behov finns samt en välfungerande vikarieorganisation.  
 

Till detta avsätter vi 16,0 mnkr. 
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VÄLFÄRD 
 
I vård och omsorg har personalen arbetsuppgifter som ofta innehåller tunga lyft 
och stress. För att heltid som norm ska vara en självklarhet för alla, vill vi införa 

30-timmars-vecka för vårdpersonal i ett av kommunens äldreboende. 
Personalen skall få samma månadslön som de har haft under sin heltid. Vi föreslår 
en provperiod på två år. Vänsterpartiet vill att detta utvärderas under tiden, för 

att på så sätt, undersöka om sjukfrånvaron minskar, om medarbetarnas 
delaktighet samt trivsel på arbetsplatsen ökar och om de äldre som bor där 
upplever en förbättring. 

 
30-timmars vecka har genomförts i ett antal kommuner och inom näringslivet i 
Sverige, med goda resultat.  Nyköpings kommun har genomfört en provperiod på 
18 månader, projektet utvärderas och redan nu kan man läsa om positiva resultat.  

 
Svartedalens äldrecentrum i Göteborg är välkänt både i Sverige och 
Internationellt och ingick i en forsknings-studie. I försöket hade arbetstiden 

förkortats till sex timmar per dag och 14,9 årsarbetare. 17 undersköterskor 
anställdes för att kompensera för reducerad arbetstid, 100 % av 
undersköterskorna medverkade. Antalet underskötersketimmar blev inte fler vid 
Svartedalen jämfört med före försöket, skillnaden var att fler undersköterskor 

delade på arbetstiden. Rapporten har granskats av försökets styrgrupp och 
specialister/utvecklare inom HR (personalavdelningen), EK Hälsa och 
kvalitetsregister. 

 
Några resultat för de anställda var: bättre hälsa, minskade sjukskrivningar, tid för 
familjen samt även inspiration och kraft till att ge de boende fler aktiviteter, (dans 

och sång, längre pratstunder och tillfällen till tröst för de ledsna.)  
 
Försöket har skett i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
kommunals A-kassa och socialstyrelsen. (Referens: ”Försöket med 6-

timmarsdag på Svartedalens äldreboende”) 
 

Arbetsmarknadsenheten 
 

Arbetscenter, (en del av arbetsmarknadsenheten i Ulricehamns kommun.) 
Då kommunen har ansvar för unga vuxna från 16–20 år, finns i Ulricehamn idag 
122 individer (1/8 2019) som ingår i arbetsmarknadsenhetens åtgärder. Detta är 
unga vuxna som, trots skolornas arbete, inte nått en grundskole- eller 

gymnasieexamen och antalet ökar hela tiden. Detta är företrädesvis ungdomar 
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som har svensk språkbakgrund. Vi inom Vänsterpartiet anser att det är av största 

vikt att inte resurserna minskas för detta viktiga arbete, att stötta dessa 
deltagare så att även de kan komma ut i arbetslivet och bli egenförsörjande.  
 

Arbetsmarknadsenheten har tidigare haft ett nära samarbete med 
arbetsförmedlingen men då den nu digitaliserats och flyttats till Borås och 
därmed till stor del tappar den lokala kännedomen om företagandet i kommunen 

och de platser som finns för deltagarna ökas också Arbetsmarknadsenhetens 
arbetsbörda. 

 
Till detta avsätter vi 6,0 mnkr. 
 
 

KULTUR & FRITID 
 
För att klara samhällsutmaningen, en hållbar välfärd, måste vi minska hälsoklyftan 
i samhället och förebygga att ohälsa uppkommer, för att få ett jämlikare samhälle 

oavsett inkomst och social status. Ett sätt kan vara att införa kulturunderstödd 
rehabilitering, som bidrar till förbättrad hälsa och snabbare rehabilitering, 
framförallt kvinnor har använt detta med goda resultat.  

 
För att öka ungdomars delaktighet i Ulricehamns utveckling får de ansvar för en 
summa pengar till projekt och arrangemang riktade mot unga.  
 

Ett aktivt föreningsliv är viktigt för kommunens ungdomar och 
äldre.  Föreningslivet gör i dag en stor insats, både som anordnare av aktiviteter 
och fostrare av våra ungdomar, men även hälsofrämjande för våra äldre. Det är 

nödvändigt att föreningarna får ett gott stöd, till detta i sin verksamhet. Det lokala 
aktivitetsstödet har inte höjts sedan 2006 och reglerna som gäller behöver ses 
över. För ungdomar bör den nedre gränsen vara 6 år och Ulricehamn bör införa 

ett stöd för 65+. Idag ligger stödet på 47 kr/timme och aktivitet. Detta är lågt 
jämfört med omgivande kommuner därför vill vi öka stödet. Vi vill också införa 
gratis simskola för barn från 6 år. Dessa satsningar sparar resurser på sikt. 
 

Till detta avsätter vi 1,0 mnkr. 
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KLIMAT & MILJÖ 
 
Det finns mycket att utveckla i Ulricehamns kommun på miljöområdet.  
Den kommunala nivån är inte minst viktig, när det gäller en ambitiös satsning på 

klimat och miljö. Kommunen bör i den egna verksamheten agera hållbart och 
miljömässigt rätt, kommunen bör även stimulera och stödja kommuninnevånarna 
när de vill göra detsamma. 

 
Bekämpningen av invasiva arter är en viktig fråga då de alltmer breder ut sig i vår 
kommun och måste bekämpas då de kan medföra svåra skador på människor, 

djur och miljö. 
 
Vänsterpartiet anser att kollektivtrafiken bör ha en god täckning i hela vår 
kommun, detta gäller även anropstrafiken. 

 
Solceller bör installeras i största möjliga utsträckning, på befintliga kommunala 
byggnader, och bör alltid ingå i planeringen av en nyproduktion. 

  
Laddstolpar bör installeras på kommunala arbetsplatser och även på andra 
lämpliga platser runtom i kommunen, med tillgång för allmänheten. Kostnadsfri 
laddning under en övergångstid. 

 
Befintliga kommunala fordon/arbetsredskap & maskiner bör bytas till eldrivna & 
hybrider vid nyinköp. 

 
Vänsterpartiet vill arbeta för att 2-takts motorer förbjuds i kommunens sjöar. 
 

Till detta avsätter vi 2,4 mnkr. 
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För att möjliggöra dessa satsningar föreslår vi följande förändringar 
i förvaltningens budgetförslag: 

� Höjning av kommunalskatten med 0.35 kr, till 21,40 kr som ger 
18,2 mnkr. 

� 3 kommunalråd, istället för 7, minus 2,2 mnkr. 
� minska posten budget i balans, minus 1 mnkr. 
� Effektiviseringar inom kommunledningsstaben, minus 2 mnkr. 
� Ökade skatteintäkter 2 mnkr. 

 
Summa:   25,4 mnkr 

 
Det här vill Vänsterpartiet satsa på: 

� Lärande  16 mnkr 
� Välfärd  6 mnkr 
� Kultur & Fritid  1 mnkr 
� Klimat & Miljö  2,4 mnkr 

 
Summa:  25,4 mnkr 
Resultat:  22,6 mnkr 

 
 

 
Investeringsbudget 2020 enligt förvaltningens förslag. 
 
Taxebilaga enligt förvaltningens förslag, utom simskolan vilken 
skall vara avgiftsfri.   
 
 
 
                 

         
  
        


