
Vänsterpartiets alternativa förslag till 
budget för Flens kommun 2010 
 

Avstå från att satsa 18 miljoner av flensbornas pengar på en 
tågtunnel i Stockholm. Gör istället en rejäl satsning på höjd kvalitet 
på maten till barn och gamla här i kommunen! 

Det behövs en storskalig satsning på tåg och infrastruktur. Men principiellt anser vi att 
infrastruktur av det här slaget ska vara ett statligt ansvar. Staten ska inte vältra över 
kostnaden på kommunerna. I vänsterpartiets budgetmotion i riksdagen finansieras 
citybanan och övriga infrastruktursatsningar helt och hållet av statliga medel.  

Vi menar att det är dags att byta kurs när det gäller måltidsverksamheten i 
kommunen. Vi föreslår att man starta ett projekt (liknande Tibro), där målet är att 
maten ska lagas så ”nära” som möjligt, där vi sätter upp ambitiösa mål för att höja 
andelen ekologiskt och lokalt producerat, samt att vi möjligaste mån försöker komma 
bort från dyra halvfabrikat. 

Mot den här bakgrunden föreslår vi  

att  fullmäktige ska riva upp beslutet om medfinansiering av citybanan i Stockholm 
att

 

 fullmäktige ska avsätta 10 miljoner för ett projekt med syfte att decentralisera 
måltidsverksamheten, samt höja andelen lokalt och ekologiskt producerat. 

 

Höj kommunalskatten med 50 öre. Använd pengarna till att höja 
lärartätheten, öka kvaliteten i äldreomsorgen och projekt för ökat 
deltagande och demokrati. 
 
 
HÖJ LÄRARTÄTHETEN 

Flens kommun har länge haft problem med alldeles för låg lärartäthet och  för stora 
barngrupper. I flera stora undersökningar har vi fått mycket dåliga placeringar. Den 
bästa medicinen för att skapa en lugn och lärande miljö, är mindre barngrupper och 
fler vuxna i skolan. Man kan på goda grunder anta att detta skulle minska 
utslagningen, och därmed kostnader på annat håll på sikt. Det är verkligen hög tid att 

på allvar göra något åt problemet, vi måste helt enkelt öka resurserna till undervisning. 
 
Mot den här bakgrunden föreslår vi  

att

 

 fullmäktige beslutar utöka BU-nämndens ram med 8 miljoner kronor, som ska användas för att 
öka lärartätheten till genomsnittet för svenska skolor. 



 

HÖJ KVALITETEN I ÄLDREOMSORGEN 

Genom ett bättre planeringssystem har man kunnat effektivisera äldreomsorgen. Men 
istället för att minska på personal och därmed ytterligare späda på den alldeles för 
höga arbetslösheten, anser vi att man ska satsa på kvalitetshöjande åtgärder. Det finns 
flera områden där behoven är stora, inte minst på våra särskilda boenden.  

 
Mot den här bakgrunden föreslår vi  
att

 

 fullmäktige beslutar att uöka socialnämndens ram med 4 miljoner kronor, som ska användas 
till att höja kvaliteten och behålla personal som annars skulle sägas upp. 

 
 
SATSA PÅ DEMOKRATIN 
 

Sjunkande valdeltagande, utanförskap och en känsla av maktlöshet är något som 
bekymrat politiker över hela landet genom åren. Av ungdomarna i Framtidsboxen kan 
vi bland annat lära, att de måste få välja sina egna former och att det måste handla om 
verklig makt att faktiskt bestämma över något viktigt. 

 
Mot den här bakgrunden föreslår vi  
att fullmäktige beslutar att anslå 500 000 som Flens gymnasieelever, i demokratiska former, själva 

får makten över. 
att

 

 det enda kravet är att pengarna ska användas på ett sätt som kommer alla gymnasieelever till 
godo. 

Vi vill också förstärka minoriteters valdeltagande, och föreslår därför att vi avsätter ytterligare medel 
till ett demokratiprojekt. Det ska t.ex. vara möjligt för invandrarorganisationer att söka pengar för att 
själva arbeta med att stärka valdeltagandet. 
 
Mot den här bakgrunden föreslår vi  
att
 

 fullmäktige beslutar att anslå 500 000 till ett projekt för att öka minoriteters valdeltagande. 

 
 
SKATTEHÖJNING 
 

För att klara satsningarna på ökad lärartäthet, höjd kvalitet i äldreomsorgen och 
satsningen på att involvera fler i den demokratiska processen, föreslår vi en 
skattehöjning på 50 öre. Vi är övertygade om att flensborna kan tänka sig att vara med 
och bidra till att de som behöver välfärden allra mest, också får den hjälp de har rätt till. 

 
Mot den här bakgrunden föreslår vi  
att
 

 fullmäktige beslutar att höja skattesatsen till 21,88 per skattekrona. 


