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1. ELITEN ÖKAR SITT TRYCK MOT FOLKFLERTALET

På ytan kan det tyckas som om mycket har ändrats under det år som gått sedan den förra 
kommunala budgeten lades i Västervik. På riksnivå har en ny regering tillträtt, med stöd över 
de traditionella blockgränserna. De traditionella höger- och vänsterblocken existerar knappt 
längre utan har ersatts av ett vänsterliberalt regeringsblock, bestående av S, V, Mp, L och 
C, och ett högerliberalt oppositionsblock, bestående av M, SD och KD. Även här i Västervik 
syns denna nya blockindelning i styret. Här styr det vänsterliberala blocket i form av S, V, 
Mp och C.

Men det som inte har ändrats är politiken. Den nyliberala linjen ligger fast. Omfördelningen 
från dem som har mindre till dem som har mer ska fortsätta. Skatten har sänkts kraftigt 
för dem som tjänar mer än 689 300 kronor per år, dvs. Ca 57 400 kronor i månaden. Det 
finns det pengar till. Däremot finns det inte pengar till att sänka bensinskatten som nu, med 
den svagare kronkursen och de höjningar regeringen genomfört, bit för bit äter upp många 
Västerviksfamiljers ekonomiska marginaler. 

Det före detta arbetarpartiet S ger sig också på löntagarna genom uppluckrad arbetsrätt - 
en utredning om det tillsattes nyligen - och inskränkt strejkrätt, riksdagen kommer snart att 
klubba igenom de förslagen. Båda två är förändringar som flyttar makt från arbetarna till 
arbetsgivarna och på sikt kommer att pressa ner löner och villkor. Omvända frihetsreformer 
för vanligt folk.

I många kommuner väntar nu stora nedskärningar, bl.a. till följd av att staten vältrar över 
kostnaderna för den stora invandringen på kommunerna. Sveriges Kommuner och Landsting 
skriver i sin senaste ekonomirapport (den från maj 2019) att nästan var fjärde kommun gick 
med underskott 2018. Den siffran lär öka. SKL bedömer i sin rapport att det 2022 kommer 
att krävas nedskärningar motsvarande 20 miljarder när vi når 2022.

Ett tecken i tiden är att vi har en folkrörelse - Vid din sida - som tvingas demonstrera till stöd 
för hemlösa pensionärer. Det om något visar att välfärden nu håller på att dras in helt för 
många människor

Detta är ett politiskt val av färdväg från de åtta riksdagspartierna. Inga av de nedskärningar 
som görs och kommer att göras är egentligen nödvändiga. Det är bara att läsa i regeringens 
vårproposition så har vi det svart på vitt. Staten har enorma finansiella muskler. Statens 
tillgångar överstiger dess skulder med ofattbara 1 259 miljarder kronor. Statsskulden krymper 
i kronor och ören och än mer som andel av ekonomins storlek (BNP). Staten skulle, med 
bibehållande av väldigt starka statsfinanser, kunna stoppa alla nedskärningar i välfärden och 
föra en offensiv politik för full sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd. Men det kommer 
inga pengar till arbete och trygghet åt folket, trots att statens kassakistor svämmar över. 
Nedskärningarna är lag. Det står till och med att läsa i vårpropositionen att utgifterna för 
statsbidrag till kommunerna förväntas vars lägre 2022 än 2019. 

Detta är, återigen, ett politiskt val. Det finns pengar till skattesänkningar för dem som tjänar 
över 57 000 kronor per månad. Det finns pengar till mer generösa RUT-bidrag, det finns 
pengar till elcykelpremier och nedsatt moms på naturguider. Men det finns inte pengar till 
arbete och trygghet åt folket. Statsbidragen till kommunerna ska minska samtidigt som de 
mest välavlönade får stora skattesänkningar.



Och åtstramningspolitiken ska fortsätta. Överst bland de 73 punkterna i överenskommelsen 
mellan regeringen, C och L står försvaret av det finanspolitiska ramverket. De offentliga 
finanserna ska visa överskott (överskottsmålet). Statsskulden ska minska (skuldankaret). 
Detta är det nyliberala projektet. Statens roll och ansvar i ekonomin ska minska successivt. 
Marknadens och privatkapitalets ska öka. ”Förbättringsarbetet”, som den förskönande 
omskrivningen lyder, ska inte göra något uppehåll.

Åtstramningar är beställda från nedskärningspartiernas huvudkontor i Stockholm, och 
lokalkontoren ska nu leverera. Därav ”förbättringsarbetet” i det remitterade budgetförslaget.

2. SOCIALISTERNA – VÄLFÄRDSPARTIET GÅR TILL MOTOFFENSIV I DEN 
EKONOMISKA POLITIKEN – DAGS ATT TOTALRENOVERA SVERIGE!

Socialisterna - Välfärdspartiet är inget liberalt parti. Vi är kategoriska motståndare till det 
nyliberala projektet. Som socialister står vi för ekonomisk demokrati. De beslut som påverkar 
den enskilda människan ska den enskilda människan kunna påverka. Nyliberalismen och 
dess avdemokratisering av den ekonomiska politiken är vi svurna fiender till.

Därför tar vi avstånd från den nyliberala finanspolitik som förs av de åtta riksdagspartierna, 
och deras lokalkontor här i Västervik. Det finanspolitiska ramverket, dess överskottsmål och 
skuldankare, ska bort.

Vi pekar ut en annan väg. En ekonomisk politik för arbete och trygghet åt alla. För full 
sysselsättning och kraftigt utbyggd välfärd. En ekonomisk politik för att totalrenovera Sverige. 

Istället för överskottsmålet vill vi låta statsbudgeten gå med underskott med upp till tre procent 
av BNP årligen, vilket motsvarar ungefär 150 miljarder kronor. Detta skulle ge upphov till 
dynamiska effekter motsvarande ungefär två tredjedelar av det beloppet, uppskattar LO:s 
förre chefsekonom PO Edin. Det innebär att vi har ett ökat budgetutrymme med ca 250 
miljarder kronor årligen att använda i hela riket.

Om alla de medlen slogs ut på rikets alla kommuner och landsting proportionellt i förhållande 
till befolkningen så skulle 922 500 000 kronor tillfalla Västerviks kommun och den del av 
landstinget i Kalmar län som motsvarar Västerviks kommuns andel. Det motsvarar drygt 43 
procent av Västerviks kommuns totala budget för 2019. Det är ofattbara summor. Som kan 
omdana välfärden och människors liv. Som undanhålls medborgarna av ideologiska skäl. 

Vi tar vidare avstånd från begränsningar av statsskulden som styråra för den ekonomiska 
politiken, utöver de begränsningar som är en följd av vårt medlemskap i EU (De s k Maastricht-
kriterierna). Det betyder att vi kan låta Riksgälden, statens förvaltare av statsskulden, låna 
upp pengar nu på lång tid, med de extremt låga statslåneräntor som råder, för användning 
senare, i takt med att projekt blir klara att sätta i verket.

Med vår offensiva linje i finanspolitiken skapar vi utrymme för nödvändiga offentliga satsningar 
och investeringar. En återgång till bemanningsnivåerna som rådde i offentlig sektor före det 
nyliberala systemskiftet i samband med 90-talskrisen, en totalrenovering av allt fast kapital 
i offentlig sektor - byggnader, IT-system, ledningsnät, allt - satsningar på yrkesutbildning, 
återupprustning och utbyggnad av vägar och järnvägar.



Vi står alltså i total opposition till nedskärningspolitiken som de åtta riksdagspartierna och 
deras Västerviksfilialer har fört i snart 30 år. Vi är de som visar vägen in i framtiden. Som 
tänder hoppet om en ekonomisk politik som tjänar folket och den enskilda människan, inte 
den besuttna eliten. Vi vill totalrenovera Sverige!

3. SOCIALISTERNA VÄLFÄRDSPARTIET STÅR I VÄGEN FÖR TOTALFÖRSÄMRING 
AV VÄSTERVIK

Socialisterna – Välfärdspartiet har valts in och valts om i Västerviks kommunfullmäktige för 
att försvara kommunmedborgarnas välfärd mot nedskärningspolitiken sedan 2006. I varje val 
har vi blivit starkare. Vi säger - som alltid - nej till alla nedskärningar. Vi kommer aldrig att rösta 
på en nedskärningsbudget, och 2020 års upplaga av den kommunala nedskärningsbudgeten 
utgör inget undantag. 

Med det budgetförslag vi lägger fram här drar vi en tydlig linje mellan att förstöra och försvara 
medborgarnas välfärd och arbetsvillkoren för välfärdsarbetarna. Istället för att skära ner för 
att uppnå ett överskott lägger vi fram en alternativ linje:

1. Stoppa nedskärningarna – nej till försämringar genom ”förbättringsarbete!
2. Städa kommunen!

3.1. NEJ TILL FÖRSÄMRINGAR GENOM ”FÖRBÄTTRINGSARBETE”

Det är viktigt att kalla saker vid sitt rätta namn. Vi har tidigare bevisat med mer än önskvärd 
tydlighet hur ordet ”förbättringsarbete” endast är en förskönande omskrivning som används 
för att lägga ut dimridåer. Vad det handlar om är nedskärningar. 

Ingen medborgare ska dock luras att tro att nedskärningspolitiken förs för att ”åtgärda” 
kommunala underskott. Den sker för att uppnå helt onödiga (och sett från konsekvenserna 
skadliga) överskott. 

Nedskärningarna i 2020 års budget motsvarar 2020 års överskott. Så enkelt är det. 
Vårt alternativ till att skära ner för att uppnå ett överskott är att helt enkelt inte göra det och 
istället låta budgeten gå plus minus noll. Detta innebär inte någon förbättring, inte någon 
återställning, kort sagt inte någon värdig välfärd för medborgarna. Men det innebär inte 
heller någon fortsatt försämring – och det kan vara en nog så bra början. Inte minst för vår 
hårt arbetande personal som inför varje nytt år får veta att de ska få lite sämre arbetsvillkor.

Första steget är att sluta försämra medborgarnas välfärd. Att sluta försämra välfärdsarbetarnas 
arbetsmiljö. Innan detta görs kan inga verkliga förbättringar göras. 

Det är inga småsummor som vi med det ställningstagandet kan förfoga över. I stället för 
”förbättringsarbeten” inom barn- och utbildningsnämndens område kan vi förbättra med ett 
belopp om 8 624 000 kronor, som alltså kan förbättra för barn, ungdomar och personal 
istället för att försvinna som förbättringsarbete.

Genom att avstå från förbättringsarbete inom socialnämndens område kan vi förbättra 
verksamheten där med 9 171 000 kronor. Och på samma sätt kan vi genom uteblivet 



förbättringsarbete inom kommunstyrelsens ansvarsområde förbättra verksamheten där med 
3 900 000 kronor.

Vårt budgetförslag innebär alltså att posterna ”förbättringsarbete” utgår ur budgetarna 
för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och 
byggnadsnämnden och överförmyndaren. Sammanlagt kan vi på detta sätt förbättra den 
kommunala verksamheten med ca 22 miljoner kronor. 

3.2. STÄDA KOMMUNEN!

När detta beslut – att inte försämra medborgarnas välfärd – väl är fattat vill vi se om och 
städa vårt eget hus. Vi är övertygade om att det inom Västerviks kommuns förvaltning, 
organisation och även inom politiken, finns många ”lågt hängande frukter”. De frukterma  
som kan plockas för att demokratisera kommunen och frigöra resurser som kan användas till 
välfärdsservicen och arbetsvillkoren för välfärdsarbetarna, i stället för att läcka ut och slösas 
på projekt med svag anknytning till den kommunala kärnverksamheten – välfärdstjänsterna 
–  och av tvivelaktigt värde för medborgarna.

3.2.1 LÄGG NER VÄSTERVIK FRAMÅT! SATSA PÅ RESURSSKOLA 
OCH HÖJDA LÖNER FÖR UNDERSKÖTERSKOR!

Vi yrkar att Västervik framåt, som vi menar inte är en försvarbar verksamhet, i ett läge då 
det föreslås nedskärningar inom alla delar av välfärden, och dessutom av tvivelaktigt värde, 
ska avvecklas. Västervik framåt kostade ca 11 miljoner kronor under budgetåret 2019, vilket 
med råge motsvarar föreslagna ”förbättringar” inom socialtjänstens område. Vi sparar 11 
miljoner i budgeten för 2020 genom att lägga ned Västervik framåt. 

Av de medlen flyttar vi sju miljoner från kommunstyrelsens budget till barn- och 
utbildningsnämndens budget, att där användas för inrättande av en resursskola, dvs. särskilda 
undervisningsformer för barn med särskilda behov. Från vår dialog med skolpersonal inom 
kommunen vet vi att det finns ett trängande behov av den satsningen. Socialisterna – 
Välfärdspartiet har under 2018 och 2019 drivit frågan inrättande av en kommungemesam 
resursskola.

Återstående fyra miljoner kronor som blir över när Västervik framåt avslutas flyttar vi från 
kommunstyrelsens budget till socialnämndens, att där användas för att, så långt medlen 
förslår, höja Västerviks undersköterskors löner närmare rikssnittet. 

3.2.2 NER OCH BORT MED ARVODEN TILL POLITIKER!

Under budgetåret 2019 användes 9,3 miljoner kronor åt arvoden åt politiker. Det är en skamlig 
siffra i en tid när välfärden skärs ner och skolan, vården och omsorgen försämras, genom 
”förbättringsarbeten”. Vi kan tänka oss att ge kommunstyrelsens ordförande ett arvode om 
30 000 kronor i månaden - en vanlig arbetarlön. Vidare ska kommunens fritidspolitiker ha 
rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst när man sitter i sammanträden och i övrigt avstår 
från att förvärvsarbeta för att fullgöra sitt uppdrag som folkvald. Men i övrigt ska arvodena till 
politikerna i kommunen bort. Inte en krona mer än de nyss angivna ska betalas ut. 
Genom att dra in alla arvoden bortsett från lönen åt kommunstyrelsens ordförande 
sparar vi 8,8 miljoner kronor. De medlen tillskjuter vi budgeten för löner för skolpersonal 



samt undersköterskor för att komma närmare rikssnitten (sammanlagt 6,2 miljoner till 
socialnämnden och 6,2 miljoner till barn- och utbildningsnämnden). 

4. DET KOMMER MERA 
– SOCIALISTERNA TÄNKER KOMPROMISSLÖST FÖRSVARA MEDBORGARNAS
LEVNADSVILLKOR OCH VÄLFÄRD UNDER HELA MANDATPERIODEN

Som opposition i kommunfullmäktige kan vi inte skaffa oss någon tillräckligt god och detaljerad 
bild över situationen för att kunna hitta alla utgifter som vi menar måste ner under yxan i ett 
läge där det handlar om att hindra försämringar i välfärden. Men genom att gå igenom de 
kommunala utgifterna under det gångna budgetåret kan vi komma en bit på vägen.

Totalt ca 20 miljoner kronor gick till olika konsultarvoden. Det motsvarar ca en procent av de 
kommunala driftskostnaderna. Har den styrande majoriteten kontroll över de kostnaderna 
eller tillåts de skena? Finns det en slapphet bakom, där det blivit accepterat att dra på 
kommunen stora konsultkostnader? Den stenen måste det vändas på. Och det kommer vi 
att göra under det kommande året. Även i övrigt tänker vi trappa upp vår jakt på slöseri inom 
kommunen, för att säkerställa att medborgarnas medel används rätt.

Vidare förklarar vi redan här och nu att vi förbehållslöst motsätter oss höjningar av 
kommunalskatten under resterande del av mandatperioden. Kommunalskatten är platt och 
en höjning av den slår därför hårt mot dem med lägre och normala inkomster. Vi tänker inte 
acceptera en urholkning av vanliga människors ekonomiska marginaler genom en höjning 
av kommunalskatten i ett läge där staten sitter på enorma ekonomiska resurser som inte 
används och dessutom sänker skatten för dem med fetast plånböcker. 

På samma sätt kommer vi att motsätta oss höjningar av kommunala avgifter, som inte heller 
de är inkomstdifferentierade och därför drabbar den vanliga löntagaren hårdare än den med 
hög inkomst. Vi kommer att använda alla medel till vårt förfogande i det arbetet. Ett bevis 
på det är att vi nyligen överklagade vi ett kommunalt beslut om parkeringsavgifter då vi 
misstänkte att ärendet inte skötts på rätt sätt. Vi kommer helt att i alla lägen göra det så svårt 
och obekvämt som vi bara kan att försämra för vanliga kommunmedborgare. 

I femton år har Socialisternas hållning varit att sätta medborgarnas intressen före 
Kommunallagens balanskrav. Den hållningen står vi fast vid - staten måste skjuta till medlen! 

5. VI TAR UPP KAMPEN FÖR ETT GOTT SAMHÄLLE  
- ENDAST DET BÄSTA ÄR GOTT NOG!

Socialisterna – Välfärdspartiet lägger härmed ett förslag till budget för Västerviks kommun 
som kan tyckas försiktigt och blygsamt. Vi begär inget mer än stopp för nedskärningar i 
välfärden och stopp för vissa former slöseri med medborgarnas skattepengar. Men i dagens 
läge är stopp för nedskärningar något radikalt i sig. Något som visar att vi går en helt annan 
väg än den som följs av de nedskärningspartier som styr och har styrt Västervik och Sverige. 

Och ingen kan anklaga oss för bristande perspektiv i den ekonomiska politiken i det större 
perspektivet. Vår finanspolitiska linje är den mest offensiva i Sverige idag. Vi håller inte på 
med eftergifter, vi håller inte på med reträtter. Vi tänker ge folket vad folket förtjänar – det 
bästa. Vi tänker totalrenovera Sverige.



________________________

Jacob Hoffsten,
ordförande Socialisterna - Välfärdspartiet
31 maj 2019,

Västervik
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6. FÖRÄNDRINGAR I RELATION TILL MAJORITETENS BUDGET:

Städning av kommunen (mnr kr):

Nedläggning av Västervik Framåt:  - 11,9
Arvodesrevidering:    - 8,8

Tot besparing:     - 20,7

Satsningar (mnr kr):

Avskaffat förbättringsarbete:   21,893
Uppstart pausskola (BUN):   7
Lönesatsning (SOC):    6,2
Lönesatsning (BUN):    6,2

Resultat 2020:    1,3


