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Budget 2016 

Rambudget skall ses som tillägg till kommunstyrelsen budgetförslag 

Nämndövergripande 

+ 2 MILJONER 

För ett jämställt Kungsbacka. Vänsterpartiet vill se en ökning av jämställdhetsindex med 20 %.  Vi anser 

att det går för långsamt framåt i Kungsbacka. Jämnställdhetsindex är idag nästintill oförändrat med vad 

det var för 4 år sedan 

 Kvinnor har fortfarande betydligt mer deltidstjänster än män i kommunen 

 Det är fortfarande en alldeles för ojämn könsfördelning på våra arbetsplatser 

 Sjukskrivningarna och den psykiska ohälsan bland kvinnor ökar. 

För att höja jämix (jämställdhetsindex) krävs fler heltidstjänster inom de kvinnodominerande yrkena. Enbart 

i förvaltningen för funktionsstöd arbetades det 42672 timmar övertid och fyllnads-tid förra året. Inom 

samma förvaltning gjordes det även ca 250 000 timmar med timlön. Siffrorna visar med andra ord att 

personalen i stor utsträckning arbetar övertid och att det görs många timmar av timanställda. Här finns både 

utrymme till fler heltidstjänster och även tillsvidareanställningar.  

Att erbjuda fler heltidstjänster innebär ingen ökad kostnad då det frisläpper fler timanställda vilket i sin tur 

leder till ökat psykisk välbefinnande hos personalen då de inte inbeordras i samma utsträckning och hinner 

därför vila upp sig mellan arbetspassen.  

För att öka jämix behöver sjukskrivningarna minska. Vänsterpartiet vill satsa 7 miljoner kronor på 

förebyggande arbete i de förvaltningar där sjukskrivningar hos kvinnor är högst. Då satsningen skulle 

minska antalet sjukskrivningar innebär satsningen ingen ökad kostnad. 

Vänsterpartiet vill se en ytterligare ökning av ekologiskt livsmedel med 10 % 

o Ingen beräknad kostnad då ekologisk mat per automatik inte är dyrare än annan mat 

För ett samhälle där alla har lika värde:  

o 2 miljon kronor till projekt mot rasism. 

Gymnasie- och vuxenutbildning 

+ 1.5 MILJONER 

Vänsterpartiet anser inte att plånbokens storlek ska vara avgörande för om ett barn ska ges möjlighet till 

Kulturskolan 

o 1 miljon kronor på att minska avgiften från dagens 950 kronor till 500 kronor. 

Vi vill att fler ungdomar ska få chansen att komma ut i arbetslivet 

o 500 000 kronor för att öka antalet feriejobb med 20 % 
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Förskola och grundskola 

+ 58 MILJONER 

Vänsterpartiet vill att alla elever ska ges resurser för att klara de uppsatta kunskapsmålen i skolan. För 

att ge barnen och pedagogerna en bättre arbetsmiljö behöver barngrupperna minska och resurser 

tilldelas efter behov. Vi ser det som ett stort bakslag att det dras in på särskilda undervisningsgrupper. 

Alla barns behov ska stå i centrum:  

o Färre barn per grupp i förskolan. 

o Fler undervisningsgrupper för barn med särskilda behov. 

För miljövinster, för att fler unga ska ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter oavsett familjens ekonomi 

samt för fler studiebesök och utflykter i skolan. 

o Vänsterpartiet vill satsa på avgiftsfri kollektivtrafik även för grundskolans elever 04:00 och 19:00 

måndag till fredag. 

Funktionstöd 

+ 5 MILJONER 

Vänsterpartiet anser att alla ska ges möjlighet till att komma ut i arbetslivet: 

o 5 miljoner kronor för praktikplatser inom LSS och SOL  

Kultur och turism 

+ 1 MILJON 

o Till att utöka verksamhet för barn och ungdomar  

o Till större utbud av inspelat material för synskadade på samtliga bibliotek med möjlighet till 

försändelse per post. 

o Till att utöka tiderna för språk-kafé på kulturhuset. 

Individ och familjeomsorg 

+ 5 MILJONER 

För barnens behov i centrum: 

o 5 miljoner kronor till utökat barn och tonårsverksamhet.  

Vård och Omsorg 

+ 5 MILJONER 

För att öka trivsel och välbefinnande på våra äldreboenden 

o Att fler äldreboenden ska få tillagningskök för att öka trivsel. 

 


