PRESSMEDDELANDE - SKUGGBUDGET FÖR STRÄNGNÄS

Inför kommunfullmäktige den 19 juni presenterar Vänsterpartiet i Strängnäs kommun sitt
förslag på preliminär ekonomisk plan och budgetramar för 2018-2020
“Tillsammans och med invånarnyttan i fokus,
skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen”
Kommunen kan inte anses hållbar när skolresultaten delar kommunen. Skolan misslyckas
med sitt kompensatoriska uppdrag. Det vill vi ändra på i Strängnäs. Så att alla elever kan
klara målen.
Invånarnyttan är inte i fokus när äldre som vill bo i särskilt boende inte får det. Det vill vi
ändra på i Strängnäs. De äldre som känner att de måste flytta in på ett särskilt boende för att
få trygghet och livskvalitet ska få chansen att göra det. Så vill vi ändra Strängnäs
Vi har tappat hjärtat när sjukskrivningstalen är högst i landet. Omsorgen om personalen måste
få kosta pengar. Det är viktigt för den enskilda personen, men också för kommunen som en
framtida attraktiv arbetsgivare med bra kvalitet. Vi vill gå från ekonomipress och
omorganisationer till ett Strängnäs som bygger upp personalen för framtiden.

Huvudpunkter i budgeten
● Resurser till Barn- och utbildningsnämnden och omfördelning av generell elevpeng
till socioekonomiskt fördelade medel för att klara skolans kompensatoriska uppdrag.
● Resurser till socialnämnden för ...
o Demensplatser
o Rätt till heltid inom all kommunal verksamhet och inga delade turer, med
utökad personaltäthet
o Trygg och säker hemgång (från sjukhus)
o Utökad larmpatrull
o Fler handläggare
● Uppdrag till SFAB att bygga ett nytt äldreboende, klart 2019
● Uppdrag till Socialnämnden att påbörja arbete med att på sikt avveckla LOV
● Strategiskt och operativt utvecklingsarbete av olika åtgärdsplaner (vatten, trafik, etc.)
● Personal- och kvalitetsfrämjande åtgärder
Socialnämnden
o Flerårigt försök med 6-timmars arbetsdag inom särskilt boende
Kommunstyrelsen
o Kompetensutveckling chefsskap
Barn- och utbildningsnämnden
o Biträdande rektor/Administrativ chef/Chefsstöd (färre anställda per chef)
o Stöd för återgång till arbete i kommunen eller karriärväxling
Samhällsbyggnadsnämnden
o Attraktiva löner och möjlighet till löneväxling
Teknik- och servicenämnden
o Kompetensutveckling chefskap/ledarskap
● Skattehöjning 1,32 kr, varav 92 öre 2018 och 40 öre 2019.
● Totalt 73 miljoner högre budgetramar för nämnderna 2018 och 102 miljoner högre
2019-2020 än kommunstyrelsens beslut.
Frågor om Vänsterpartiet i Strängnäs förslag till preliminära budgetramar kan ställas till
David Aronsson, david.aronsson@vansterpartiet.se, 070-362 70 50
Ni hittar oss även på strangnas.vansterpartiet.se och på Facebook som Strängnäsvänstern
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