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Jämlikhet - vår
utgångspunkt   
Som utgångspunkt i budgetarbetet har
Vänsterpartiet använt Agenda 2030.
Agenda 2030 antogs av FN:s
medlemsländer 2015. Det är en universell
agenda som innehåller de 17 Globala målen
för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar utveckling. 
 
Hållbar utveckling definieras av FN som
utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Sveriges kommuner har ett gemensamt
uppdrag att arbeta med Agenda 2030. 
 
Jönköping ska vara en långsiktigt socialt och
ekologiskt hållbar kommun med välfärd och
trygghet som fundament. Vi ska slå vakt om
den kommunala grundidén om gemensam
förvaltning av gemensamma resurser.  
 
Den generella välfärden bygger på egalitära
principer rotade i socialistisk ideologi. Det
finns markanta socialistiska inslag i vår
kommun - dess syfte, organisation och
funktioner. Det handlar om solidaritet,
gemensamt ansvar för gemensamma
omständigheter och förankring i
demokratiska arbetssätt. Vi tar hand om
varandra i gemenskap. Alla människor har
behov av skola, vård och omsorg - därför är
de verksamheterna solidariskt och kollektivt
ordnade.   

Vänsterpartiet är ett socialistiskt,
feministiskt och antirasistiskt parti på
ekologisk grund. Vi står för en tydligt
profilerad välfärdspolitik för att stärka
jämlikhet och jämställdhet. Skola, vård och
omsorg är vårt gemensamma ansvar och
ska förvaltas därefter. Kommunen ska ha en
välskött ekonomi, till gagn för våra
verksamheter och investeringar inför
morgondagens välfärd. 
 
Vi ska värna gemensamma tillgångar, den
välfärd som byggts. Privatiseringar leder till
ökad segregation, vidgade klassklyftor,
minskad kontroll och insyn, demokratin
krymper. Medborgarna förvandlas till
kunder - politiken minimeras. 
 
Det finns en stark koppling mellan
ojämlikhet och en rad olika sociala och
hälsorelaterade indikatorer. Klass och status
får ökad betydelse och påverkar hur vi
människor i ser på varandra. Vi verkar för
ökad jämlikhet med satsningar på
kommunen som en sammanhållande och
drivande kraft i byggandet av ett samhälle
där alla kan utvecklas och få ett bra liv.
Jämlikhet är av fundamental betydelse för
ett väl fungerande samhälle. 
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Ekonomiska
förutsättningar
Vi lever under extraordinära tider. Pandemi,
krig och energi- och klimatkris har visat oss
de senaste åren att gemensamma problem
kräver gemensamma lösningar. Därför
vänder sig människor till det offentliga och
myndigheterna när det verkligen gäller.
Idéer om egennyttans välsignelse och att
marknadens osynliga hand löser alla
problem är idag passé. Nyliberalismen har
förpassats till politikens utmarker.

Statens ansvar och insatser under
coronapandemin var betydande. Stöden till
såväl privata företag som offentlig sektor
har varit avsevärda. Nivåerna på de
generella statsbidragen har varit historiskt
höga. Flödet av riktade statsbidrag, framför
allt till äldreomsorg och skola, har varit
grundläggande för starka resultat de
senaste åren. Med den nya regeringens
ekonomiska politik ser vi istället en omvänd
situation, där kommunerna inte
kompenseras i den utsträckning som krävs.
Den budget som regeringen och
Sverigedemokraterna presenterade den 8
november innehåller stora nedskärningar i
skola, vård och omsorg och gör för lite för
att skydda Sveriges hushåll i ekonomiska
kristider. Regeringen lägger 6 miljarder på
ökade generella statsbidrag nästa år och
cirka 4 miljarder på riktade statsbidrag till
kommuner och regioner. SKR, Sveriges
Kommuner och Regioner, har meddelat att
det behövs skjutas till 20 miljarder kronor
2023 för att kommuner och regioner ska
kunna klara sin ekonomi och förhindra
uppsägningar.

Begreppet god ekonomisk hushållning
betyder att en kommun normalt har ett
rimligt överskott i både den budgeterade
resultaträkningen och i bokslutet.

Det kommunala skatteunderlaget under
perioden 2022-2025 har en hög nominell
tillväxt om 4,5 procent, men den urholkas av
stora prisuppgångar och inflationen vilket
leder till att den reala ökningen av
skatteunderlaget ändå ser ut att vara svag
över perioden. Det betyder att trots relativt
stora ökningar av skatteintäkterna kommer
de att räcka till allt mindre verksamhet. Det
blir alltså svårare för kommuner och
regioner att finansiera de växande behoven
av välfärd. 

Trots bistra tider står Jönköpings kommun
väl rustad för framtiden. I tider av kris är den
gemensamma välfärden än viktigare att
värna och utveckla. Inte heller klimatkrisen
väntar på bättre tider. Klimatförändringarna
är ett verkligt och obestridligt hot mot hela
vår civilisation som kräver omedelbara och
radikala åtgärder. När regeringen inte tar
ansvar får vi ta det och göra vad som krävs
för att värna välfärden, alla som lever med
knappa ekonomiska marginaler och vår
planets överlevnad. 
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Ta höjd för framtiden –
avveckla engagemanget
 i flygplatsen

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
avveckla kommunens engagemang i
Jönköping Airport AB.  

Kommunen äger sedan 2010 Jönköpings
flygplats. Verksamheten drivs i bolagsform,
Jönköping Airport AB. Bolaget har varje år
sedan starten gått med förlust i
mångmiljonklassen. De senaste fyra åren
har den årliga förlusten varit över 25
miljoner kronor. Inget talar för att
flygplatsen någonsin kommer att gå ihop
sig. Att i dagsläget, med en akut klimatkris
som kräver minskat flygande, satsa stora
pengar på att driva flygplats är ansvarslöst.
Därför avvisar vi även investeringarna som
rör flygplatsens fastigheter. 

Vi föreslår att kommunen avvecklar sitt
engagemang i Jönköping Airport AB. Om
detta innebär att flygplatsverksamheten
helt läggs ner föreslår vi att marken används
till industrimark, vilket kommunen är i stort
behov av. Där finns mark till ett värde av
minst 600 miljoner kronor. Miljonerna som
har gått till att stötta flygplatsen kan istället
gå till kommunens välfärdsverksamhet. 

 Vi föreslår: 
 

  

Borttag av 3,2 miljoner kronor för driften
av parkeringshusen Gradienten och
Övertaget.

Parkeringshusen Gradienten vid
höghushotellet och Övertaget vid
Skeppsbron togs i drift under 2022.
Parkeringsavgifterna bedöms inte i närtid
kunna täcka kostnaderna för dessa
parkeringshus. Dock beräknas
parkeringsverksamheten som helhet
generera ett överskott på 6 miljoner kronor
för 2022. Verksamheten har efter pandemin
återhämtat sig bättre än beräknat. Därför
avvisar vi förstärkningen på 3,2 miljoner
kronor årligen till Tekniska nämndens
parkeringsverksamhet. 
 

 Vi föreslår: 
 

Sänk bidragen till
parkeringshusen



En progressiv
arbetsgivare i välfärden 
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Personalförsörjningen är stor utmaning för
vårt lands välfärd. Om inga större
förändringar
sker i sättet att arbeta så leder den åldrande
befolkningen, i kombination med
pensionsavgångar, till att det i Sverige
behöver anställas ytterligare 132 000
personer i välfärden fram till 2029. 

SKR:s rekryteringsrapport 2020
konstaterar: ”Ett grundläggande problem för
välfärdens
kompetensförsörjning är att de som är i
arbetsför ålder, 20–66 år, ökar relativt lite
de kommande tio åren. Det är tack vare
invandringen till Sverige som de i arbetsför
ålder ökar överhuvudtaget”.

Antalet anställda inom kommunen är 12 800
personer. Av dessa är 1 000
visstidsanställda. Vi noterar en svag trend
mot färre visstidsanställda.

Ett problem som förknippas med
personalförsörjningen är höga
sjukskrivningstal. Vi kan se att pandemin har
orsakat fler korttidssjukskrivningar men att
även långtidssjukskrivningarna (mer än 90
dagar) ökar är bekymmersamt. 

Psykiatriska diagnoser är de vanligaste
orsakerna till sjukskrivning. Det handlar ofta
om stress. Att arbeta med höga krav men
lite kontroll medför ökad stress. Om
människor uppfattar att deras
ansträngningar är större än uppskattningen
de möter skapar det stress. Krav/kontroll
och ansträngning/belöning har tydliga
klassmässiga kopplingar och hör ihop med
ojämlikhet mellan könen. Många med
högstatusjobb har trots en hög
arbetsbelastning en god hälsa, vilket
förklaras av att de har kontroll över sin
arbetssituation och ofta blir belönade för
det arbete de utför. 

Grunden för en välfärdsverksamhet med
kvalitet är att det finns tillräckligt med
utbildad personal. För att klara av att såväl
rekrytera ny som att behålla kompetent
personal fordras att kommunen är en
attraktiv och progressiv arbetsgivare med
tydliga personalpolitiska ambitioner. 
Här behöver kommunen som arbetsgivare
satsa på ett brett paket av åtgärder med
attraktivare och likvärdig friskvård,
arbetstidsförkortning och ökat inflytande
för arbetstagare över arbetets organisering. 



En värdig ålderdom 
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I Jönköpings kommun finns det cirka 2 000
personer som har insatser av hemtjänst. 1
600 bor i särskilt boende. Knappt 4 000
personer får hälso- och sjukvårdsinsatser
inom ordinärt eller särskilt boende.
Äldreomsorgen står inför stora utmaningar.
Antalet äldre som behöver omsorg av något
slag ökar. Samtidigt är möjligheterna att
rationalisera omsorg begränsade. Vissa
moment kan utföras med teknikens hjälp,
men den allra största delen av omsorgen
består av möte mellan människor. Utbildad
personal i tillräckligt antal utgör grunden för
en god äldreomsorg.

Äldreomsorgslyftet och fler chefer är
exempel på satsningar som görs för att få
attraktivare arbetsplatser och därmed fler
som vill arbeta/stanna kvar inom
äldreomsorgen. Detta räcker dock inte. Vi
anser att kommunen nu måste ta ett
helhetsgrepp vad gäller personalpolitiken
inom äldreomsorgen. Det finns mycket
erfarenheter och kunskaper att hämta både
inom kommunen och från andra kommuner.
Vad skulle kommunens egen personal
uppskatta och vad gör de kommuner som
lyckas bra med att rekrytera och behålla
personal i äldreomsorgen?

Vi föreslår att Äldrenämnden får i uppdrag
att, tillsammans med personal inom
äldreomsorgen och fackliga organisationer,
utreda och ta fram en plan för hur man ska
lyckas med personalförsörjningen i
äldreomsorgen. I det arbetet ska också
erfarenheter från andra kommuner
inhämtas. Utredningen och planen ska
innefatta alla aspekter av personalpolitiken,
som lönesättning, arbetsorganisation,
arbetstidsförkortning, schemaläggning,
arbetskläder, friskvård mm.
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Fler bekanta ansikten 
i hemtjänsten
Även om undersökningar visar att de äldre
är nöjda med omsorgen finns åtskilligt att
göra för att förbättra kvaliteten. Kommunen
har haft ett mål att den som får hemtjänst
inte ska behöva möta fler än 12 olika
personer under en tvåveckorsperiod.
Senaste uppföljningen visade att snittet låg
på 16 olika personer. 

Det finns flera kommuner som har lyckats
väl i sitt arbete att få kontinuitet i
hemtjänsten och låta personalen avgöra
insatstiden beroende på den äldres
dagsform. Det ger nöjdare äldre och
personal som känner att de gör ett bra
arbete.
 
Vänsterpartiet har i tidigare motioner gett
förslag på hur hemtjänsten kan organiseras
för att få mer kontinuitet och mindre
minutstyrda uppdrag. Vi förutsätter att detta
kommer att ingå som en parameter i det
utredningsuppdrag vi ger Äldrenämnden när
det gäller personalförsörjningen. 

Äldreomsorgens största utmaning är
tillgången på utbildad personal. För att
tillräckligt många ska vilja satsa på ett
omsorgsyrke måste arbetsvillkoren
förbättras. Den förbättringen måste starta
nu och därför föreslår vi en inledande
arbetstidsförkortning för personal inom
hemtjänsten. Arbetstidsförkortning bidrar
till ökad hälsa och välbefinnande. Därmed
höjs kvalitén på arbetet. Det finns många
positiva erfarenheter från
arbetstidsförkortning runt om i landet.

Tyvärr medför LOV-systemet att satsningen
på förkortad arbetstid för kommunens
anställda i hemtjänsten tvingar kommunen
att betala motsvarande summa till de
privata utförarna. Utan att dessa behöver
förkorta arbetstiden för sina anställda. De
kan istället använda pengarna till ren
vinstförstärkning. Detta är ännu ett exempel
på privatiseringens avarter och visar tydligt
varför privatiseringen av välfärden måste
upphöra.

Arbetstidsförkortning
inom hemtjänsten
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Låt Dundrets 
dagrehab vara kvar
Sedan år 2015 har det i kommunen pågått
ett projekt med hemrehabilitering. Detta
projekt har nu utvärderats och redovisats till
Äldrenämnden. Hemrehab har under
projekttiden funnits i en tredjedel av
kommunen. Enligt förslaget från
äldrenämnden inför 2023 skall de resurser
som funnits för hemrehab i en tredjedel av
kommunen spridas ut till hela kommunen.
Dessutom föreslås att den enda
kvarvarande dagrehabiliteringen på Dundret
skall läggas ner, och resurserna (1 tjänst)
därifrån överföras till hemrehab.

Det råder ingen tvekan om att hemrehab är
mycket positivt för många och det är
välkommet att hemrehab sprids till hela
kommunen. Men för att rehabiliteringen
även fortsättningsvis skall hålla en god
kvalité är det av största vikt att alternativet
med dagrehabilitering finns kvar i
kommunen. Det måste finnas olika insatser
då behoven ser mycket olika ut för den
enskilde. Vi vill tillföra Äldrenämnden 0,7
miljoner kronor för att Dundrets
dagrehabilitering ska finnas kvar.

Äldrenämnden ges i uppdrag att,
tillsammans med personal i
äldreomsorgen och fackliga
organisationer, göra en utredning och ta
fram en plan för hur man ska lyckas med
personalförsörjningen i äldreomsorgen.

Äldrenämnden tillförs 0,7 miljoner
kronor för att Dundrets dagrehabilitering
ska finnas kvar.

Äldrenämnden tillförs 12,1 miljoner
kronor för en arbetstidsförkortning med
två timmar per vecka för personal inom
hemtjänsten. 

Äldrenämnden ges i uppdrag att införa
en tillsvidare heltidsanställningsgaranti
efter avslutad gymnasieutbildning för
elever på vård och omsorgsprogrammet
med sommarvikariatsgaranti under
utbildning.

I syfte att locka fler ungdomar att söka sig
till utbildningar mot yrken där det råder brist
på kompetensförsörjning och där
söktrycket på utbildningarna är lågt behöver
kommunen agera. Vi vill erbjuda
utexaminerade från ungdomsgymnasium i
kommunen eller vuxenutbildning som
kommunen har avtal med, ett fast
heltidsjobb efter examen och rätt till
anställning som sommarvikarie under
utbildningsperioden. 

 Vi föreslår: 

 

Utbildning



En solidarisk och
trygg kommun 
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Samhället har ett särskilt ansvar för att se till
att de som faller landar mjukt i det sociala
skyddsnät som vi gemensamt har vävt. De
som behöver hjälp ska få rätt stöd och
samhället ska spela en aktiv roll för att
jämna ut förutsättningarna för alla. Vi har ett
samhällsklimat som är kallare och hårdare,
där rasism, sexism, funko- och homofobi
skapar otrygghet. Vi skapar en trygg och
öppen kommun genom en stark gemensam
välfärd och frihet från alla typer av förtryck
och diskriminering. 

Våld, hot och konflikter i hemmet har ökat
under pandemin. Distansundervisning och
distansarbete har gjort att både barn och
vuxna blivit mer instängda och kontrollerade
av sina förövare. Barn utsätts för våld, både
som offer och som vittnen av våld.
Samhället ska vara redo att stötta alla som
behöver hjälp att lämna en våldsam
hemmiljö.

Ett samhälle fritt från rasism är bara möjligt
om alla jobbar tillsammans för att nå detta
mål. Det kan inte endast ligga på personer
som utsätts för rasism att ta den kampen,
det måste göras i hela samhället och på alla
nivåer. Vänsterpartiet vill att Jönköpings
kommun stärker upp det antirasistiska
arbetet.  
 
Vi föreslår en öronmärkt antirasistisk miljon
som förvaltningar och verksamheter årligen
kan söka pengar från för att arbeta med
antirasism. Vi vill undersöka möjligheten att
införa en årligt återkommande antirasistisk
vecka i samarbete med föreningslivet och
andra aktörer. Det bör tas fram en lista på
organisationer, föreläsare och material som
andra kommuner använt sig av vid liknande
satsningar. Malmö kommun är ett
föredömligt exempel i arbetet mot rasism,
främlingsfientlighet och antisemitism, något
vi kan vi lära oss och inspireras av.

Motverka rasism,
främlingsfientlighet
och antisemitism
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Missbruksvård 
för kvinnor 
Det finns oroväckande signaler om att
kvinnors behov och förutsättningar inte
uppmärksammas tillräckligt inom
missbruks- och beroendevården.
Socialstyrelsen har gjort en uppföljning som
bland annat visar att dödligheten orsakad av
narkotika och läkemedel ökar bland kvinnor,
medan den minskar bland män. Kvinnor med
narkotika- och alkoholproblem har ofta
psykiatriska diagnoser, ökad suicidrisk och
riskerar att utsättas för våld. Idag finns inga
behandlingsboenden i kommunal regi för
missbrukande kvinnor. Alla som beviljas
sådan vård och stöd skickas till inköpta
platser. Kommunen bör erbjuda vård i egen
regi som möter dessa kvinnors komplexa
behov. 

Ärende beträffande vård på hemmaplan för
missbrukande kvinnor har nyligen
behandlats i IFO-nämnden. Det framgår i
tjänsteskrivelsen att socialtjänsten i
Jönköpings kommun bör kunna erbjuda ett
jämlikt vård- och behandlingsinnehåll på
hemmaplan oavsett kön. Även kvinnor bör
därmed kunna erbjudas hem för vård och
boende (HVB) på hemmaplan för att ges
förutsättningar till insatser som kan finnas
kvar över tid, efter avslutad placering.
Bedömningen är att det bör finnas underlag
för ett HVB med 8-10 platser. 

På sikt borde ett HVB för kvinnor i
kommunen inte innebära ökade kostnader.
För de kvinnor som får del av vården skulle
man annars ha köpt extern vård. Att erbjuda
vård på hemmaplan kan också innebära att
man når missbrukande kvinnor i ett tidigare
skede av missbruket, vilket på sikt skulle
kunna minska behovet av vård enligt LVM.
Detta vore en vinst ur såväl humanitärt som
ekonomiskt perspektiv.
 
Som Socialstyrelsens uppföljning visar så
löper kvinnor med missbruksproblematik en
högre risk för att utsättas för våld i nära
relationer. Det saknas idag akutplats på ett
boende i vår kommun för våldsutsatta
kvinnor med missbruk. Detta är särskilt
allvarligt, då utsattheten är stor och kräver
snabba insatser från samhällets sida.
Vänsterpartiet föreslår därför också att man
i nystartandet av en verksamhet för kvinnor
med missbruk även beaktar behovet av akut
skydd för missbrukande kvinnor som
utsätts för våld i nära relation.



Säkra Kvinno- och tjejjourens
långsiktiga finansiering
Jönköpings kommun har sedan länge väl
fungerande samarbete med Kvinno- och
tjejjouren Jönköping. Verksamheten har
successivt utvecklats och vuxit. Idag har
man 13 anställda, ett skyddat boende med
åtta lägenheter och ett omfattande
volontärarbete, som även riktar sig till
kvinnor och barn som inte bor på det
skyddade boendet. Kvinno- och tjejjouren är
också en av Unizons spjutspetsjourer i det
våldsförebyggande arbetet och har en
anställd som jobbar med det ut till kommun,
företag och idrottsrörelsen.

2017 tecknades ett tvåårigt avtal enligt IOP,
ett idéburet offentligt partnerskap, med en
ömsesidig uppsägningstid på sex månader.
Avtalet har förlängts och gäller nu till och
med 31 december 2022. Styrelsen för
Kvinno- och tjejjouren har signalerat att det
är svårt att driva och vidareutveckla en så
stor verksamhet med förhållandevis kort
ekonomisk framförhållning och önskar att
kommunen säkrar en mer långsiktig
finansiering. 

En miljon anslås för antirasistiskt arbete
och Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
undersöka möjligheterna att arrangera
en årligen återkommande antirasistisk
vecka. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden
ges i uppdrag att skyndsamt inrätta ett
HVB för missbrukande kvinnor med åtta
vårdplatser. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden
tillförs 0,6 miljoner kronor 2023 och
därefter 1,2 miljoner kronor årligen för
att inrätta en akutplats för
missbrukande kvinnor som utsätts för
våld i nära relation. 

Individ- och familjeomsorgen ges i
uppdrag att vid kommande omprövning
av IOP med Kvinno- och tjejjouren
teckna ett avtal som löper på fem år,
med en ömsesidig uppsägningstid på ett
år.

Vi föreslår:
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Lika villkor för
barn och unga 
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Uppväxtvillkor varierar med klassbakgrund.
Resursstarka familjer har kontakter och
kunskaper för att stötta sina barn och kräva
deras rätt, medan mindre resursstarka
familjer eller de som är nya i Sverige kan ha
en längre väg att gå. Vi väljer inte våra
föräldrar eller uppväxtvillkor. Här måste
samhället spela en aktiv roll för att jämna ut
förutsättningarna för alla barn. 

Unga i landsbygder och förorter upplever
generellt sett en lägre delaktighet i
samhället och större utanförskap. Det kan
handla om fördelning av resurser och
satsningar, vuxenvärldens attityder till olika
platser och fördomar om de unga som bor
där och deras framtidsutsikter. Det finns en
urban norm och centralisering i kommunen.
De centrala delarna hamnar ofta i fokus och
ses som en ”tillväxtmotor”. Detta påverkar
hur barn och unga i andra delar av
kommunen ser på sina möjligheter.
Kollektivtrafik, avstånd till skola samt
tillgången till kultur och fritidsaktiviteter
spelar stor roll. 

Det finns tydliga kopplingar mellan
fattigdom i barndomen och
utbildningsresultat, etablering på
arbetsmarknaden, hälsa och trygghet längre
fram i livet. 

Att våra unga fullföljer grundläggande
utbildning är av stor vikt för det personliga
välbefinnandet och för att minska
ojämlikheten. 

Det är bättre att förebygga än att bota. Med
Jämlikhetskommissionen konstaterar vi att
svaret är att om ”man tidigt lyckas
identifiera barn och ungdomar i riskzonen
och sätter in stödåtgärder, kan man undvika
långt högre både personliga och
samhällsekonomiska kostnader längre fram
i livet”. 

I vår kommun finns en bred samverkan
mellan skola, socialtjänst, kultur- och fritid.
Likaså med myndigheter och föreningsliv.
Den ska vi värna och utveckla. Skolan utgör
det breda och förebyggande arbetets
hjärtpunkt.

Vänsterpartiet vann i förra årets
budgetbehandling gehör för satsningar på
Läsa äger och fotbollsfritids på Öxnehaga i
samarbete med Öxnehaga IF. Båda dessa
satsningar har visat goda resultat och varit
uppskattade. Därför är det mycket
glädjande att de finns med i koalitionens
budgetförslag.
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Anställ fler 
skolsocionomer
På Vänsterpartiets initiativ har
skolsocionomer anställts i grundskolan.
Koalitionen föreslog i föregående års
budget att verksamheten förstärks med
ytterligare tjänster, vilket vi välkomnade.
Skolsocionomernas huvudsakliga uppgift är
att ta sig an elever med problematisk
skolgång. Även gymnasierna jobbar med
elever med hög frånvaro, fast på lite olika
sätt. Några gymnasier har anställt
socialpedagoger som har lyckats väl i sitt
arbete med att öka närvaron. Närvaro är en
grundförutsättning för ett bra studieresultat.
Därför är det av yttersta vikt att både grund-
och gymnasieskolorna lägger resurser på att
få elever med hög frånvaro tillbaka till
skolan. 

Satsningen på skolsocionomer har varit
framgångsrik. Deras arbete har varit
fokuserat till eleverna på mellanstadiet,
vilket är bra eftersom det är viktigt att sätta
in tidiga insatser. Det är också viktigt att
behålla de goda kontakter och förtroende
som arbetas upp under mellanstadieåren
och att stödet inte avtar om behoven
kvarstår. Övergången till högstadiet kan
vara omvälvande för eleven på många sätt.
Det kan handla om nya krav, en ny
studiemiljö och nya sociala sammanhang. En
trygg och kontinuerlig kontakt kan då vara
avgörande och därför anser vi att det är av
största vikt att skolsocionomerna kan
fortsätta stötta elever med behov av stöd
även under högstadiet. Därför föreslår vi en
förstärkning med ytterligare två
skolsocionomer i syfte att utvidga
arbetssättet till att omfatta även högstadiet.

Barn och utbildningsnämnden tillförs 1,5
miljoner kronor för att anställa två
skolsociomer i syfte att utvidga
arbetssättet till att omfatta även
högstadiet.

Barn- och utbildningsnämnden tillförs
450 000 kronor 2023 och därefter 900
000 kronor årligen för att kompensera
för regeringens nedskärning av
statsbidraget till Kulturskolan.

Regeringen halverar det statliga bidraget till
kulturskolan från och med nästa år. För
Jönköpings kommun handlar det om ett
uteblivet stöd på 900 000 kronor per år. Vi
ser med stor oro på hur detta skulle påverka
Kulturskolans verksamhet och de viktiga
satsningar på att öka likvärdigheten och
tillgången till kulturskolans verksamhet i
hela kommunen. Vi vill därför tillföra medel
till Barn och utbildningsnämnden för att
kompensera för regeringens nedskärning av
statsbidraget. 

Vi föreslår:

Kompensera
Kulturskolan 



Jönköpings kommun
behöver ett kulturlyft
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Att satsa på kultur ska inte ses som en
utgift, det är en investering.

Kulturen ger oss möjlighet att tolka vår
verklighet och andras sätt att tänka och
känna. Politiken har till uppgift att stödja
kulturens mångfaldiga former och tillgodose
medborgarnas behov av mötesplatser för
samtal, kreativitet och intellektuell
stimulans. 

Ett levande och varierat kulturliv utvecklar
demokratin och stärker yttrandefriheten.
Kulturen i alla dess uttryck är en social kraft
som kan motverka våld, social utslagning,
främlingsfientlighet och rasism. Vi ser att
det är av största vikt att värna om och
möjliggöra för det fria kulturlivet samt
folkbildningen. Detta genom tillitsbaserad
styrning och därmed främja principen
armlängds avstånd. 

Kultur bär emellertid tydliga klassmärken
och markörer. Så även i vår kommun. Det
råder t. ex. en stor ojämlikhet rörande villkor
för barn och unga att ta del av och utöva
kultur och idrott. Barn från familjer med
sämre socioekonomiska och geografiska
förutsättningar deltar i verksamheterna i
mindre utsträckning än andra barn. 

Sommarkulturskolan, som drog igång i
somras på initiativ av Vänsterpartiet, är ett
gott exempel på hur kultur kan
tillgängliggöras för fler. Vi välkomnar att
koalitionen fortsätter denna satsning. 

Förutsättningarna för en geografisk bredd
behövs utvecklas. Vi kan tydligt se hur
bibliotek, kulturverksamheter för barn och
unga samt kreativa mötesplatser berikar ett
område. Vi vill även fortsätta utveckla detta
och på sikt kunna säkra möjligheterna för
ändamålsenliga lokaler för kulturlivet, där
finns det stora behov som behöver mötas
och aktivt planeras för. 



Höj bidragen till
kulturföreningarna
Jönköpings kommun har ett fantastiskt
föreningsliv som bär ett stort ansvar för
kulturutbudet i kommunen. Kulturlivet
behöver tryggare förutsättningar för att
kunna planera och investera i sin
verksamhet.

Professionella kulturutövare inom
föreningslivet skapar och möjliggör ett brett
utbud av kulturverksamheter. Det behöver
finnas goda förutsättningar för
kulturaktörerna att ha stabila ersättningar
för sitt arbete. Därför behöver kriterierna för
kulturbidragen ses över och vi föreslår att
även medlemmar i föreningen som är
professionella kulturutövare ska kunna
arvoderas. Detta för att se till att
kulturutövare i vår kommun ska kunna få
ersättning för sitt värdefulla arbete och
känna att det är värdefullt att stanna kvar i
kommunen. 

Vi vill att Kultur- och fritidsnämnden tillförs
ytterligare 2 miljoner kronor årligen för
bidragen till kulturföreningarna, då vi ser ett
stort behov av ökade resurser. Detta både
för att kvarteret Ödlan läggs ned och för att
det finns en hel del föreningar som saknar
en fast lokal, vilket gör att de inte får bra
förutsättningar för att utveckla och trygga
sin verksamhet. Etablerade och hårt
arbetande föreningar ska även kunna
bredda och utveckla sin verksamhet. Vi ser
även vikten av att kunna stötta nya
kulturföreningar som vill etablera sig inom
Jönköpings kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden ges i
uppdrag att se över bidragssystemet
och kriterierna för kulturföreningar och
ta bort kravet att enbart externa
medverkande kan bli arvoderade.  

Kultur- och fritidsnämnden tillförs 2
miljoner kronor för att utöka
föreningsbidragen till kulturföreningar. 

Vi föreslår:
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Klimatet - en
ödesfråga
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Klimatförändringarna är ett verkligt och
obestridligt hot mot hela vår civilisation som
kräver omedelbara och radikala åtgärder.
Forskarna menar att vi redan till år 2030
måste ha fått ner de fossila
växthusgasutsläppen till noll för att ha
någon chans att hålla uppvärmningen under
1,5 grader. Utsläppen av växthusgaser
fortsätter dock att stiga och som följd
riskerar vi att nå en genomsnittlig global
uppvärmning som överstiger två grader. Det
skulle få allvarliga konsekvenser för
ekosystem, havsförsurning, mänsklig
säkerhet, matproduktion, vattentillgång,
hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Klimatomställningen handlar inte bara om
att sluta använda fossila bränslen. Vi måste
också titta på den totala
resursanvändningen. I Sverige och övriga
västvärlden förbrukar vi fyra gånger mer än
vad en världsmedborgare kan göra om
resurserna ska fördelas rättvist. Detta
överutnyttjande av resurser leder inte bara
till klimatförändringar utan också till annan
miljöförstöring. Den biologiska mångfalden
minskar redan nu drastiskt och giftiga
ämnen sprids till mark, luft och vatten. 

Vättern är en av Sveriges största och bästa
vattentäkter. Sjön förser idag 300 000
människor med dricksvatten. I framtiden
kan långt fler behöva ta sitt dricksvatten
från Vättern. Hot mot vattenkvaliteten, som
gruvdrift och försvarets skjut- och
flygövningar, måste undanröjas. Den
ständigt pågående tillförseln av
mikroplaster, PFAS och andra giftiga ämnen
förbättrar inte situationen. Vänsterpartiet
verkar för att hela Vättern ska bli ett
riksintresse för dricksvatten. 

Alla kommuner som är beroende av Vättern
för sin dricksvattenförsörjning bör göra det
som står i deras makt för att få stopp på
pågående föroreningar. Allt går inte att få
bort i ett reningsverk.
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Skynda på
klimatarbetet
Det räcker inte med enskilda individers
insatser för att komma till rätta med klimat-
och miljöproblem. Jönköpings kommun ska
göra sin beskärda del av förändringsarbetet.
Åtgärder i den egna verksamheten behöver
skärpas. Miljö- och klimatkrav vid
upphandlingar, klimatanpassad
stadsplanering, utbyggnad av kollektivtrafik
och cykelbanor, installation av solceller, krav
vid nybyggnation mm är exempel på
områden där kommunen har rådighet och
kan ta krafttag. 

När nu äntligen arbetet med kommunens
koldioxidbudget är igång förutsätter vi att
det leder till kraftfulla åtgärder, som snabbt
förverkligas. Vi har inte mer tid att förlora.

De offentliga inköpens klimatpåverkan
uppgår till cirka 24 miljoner ton
koldioxidekvivalenter enligt
Upphandlingsmyndigheten. Det motsvarar
en tredjedel av den totala klimatpåverkan till
följd av svensk konsumtion. Kommunerna
och de kommunala bostads- och
fastighetsbolagen står för drygt hälften av
dessa utsläpp. Att upphandla med
klimathänsyn bör därför vara en prioriterad
åtgärd som även kan resultera i
kostnadsbesparingar. 

Byggverksamhet och byggnaders
uppvärmning står för 20 procent av
Sveriges koldioxidutsläpp. Ett sätt att få ner
utsläppen är att bygga i trä istället för i stål
och betong. Genom att bygga
energieffektiva hus begränsas
energiåtgången under husens livstid.
Kommunen bör vara ett föredöme genom
att i det egna byggandet prioritera trähus,
låg energiförbrukning och solpaneler.

Det finns många goda anledningar att
minska energiförbrukningen i kommunens
verksamheter även när energin är fossilfri. I
hållbarhetsprogrammet finns ett mål om
minskad energiförbrukning i egenägda
fastigheter men för övrigt är det tunt med
långsiktiga mål. För att få ett mer samlat
grepp på energianvändningen i kommunens
verksamhet och vilka åtgärder som kan
vidtas för att minska densamma behövs en
genomarbetad energiplan.

Den bör innehålla mål, vem som ska göra
vad och när det ska göras. För att ta fram
energiplanen och sedan övervaka att den
följs, i likhet med arbetet med
koldioxidbudgeten, behövs en centralt
placerad person som vi har valt att kalla
energistrateg. Vi föreslår därför en utökning
av anslaget för miljömålsarbete med 800
000 kronor. 

För närvarande läggs inga solceller på
befintliga tak i kommunens fastigheter utan
bara vid nybyggnad. Även om det finns
solceller också på en hel del äldre
byggnader är vi övertygade om att det finns
ytterligare utrymme på befintliga
fastigheter. Därför vill vi uppdra åt Tekniska
nämnden att utreda möjligheterna att lägga
solceller på de tak som ännu inte har detta. 

För att skynda på klimatomställningen och
uppfylla hållbarhetsprogrammets mål om
utbyggnad av förnybara energikällor satsar
vi ytterligare medel till
energieffektiviseringar och till solceller på
kommunens fastigheter. Vi utökar
investeringsmedlen med 6,7 miljoner kronor
2023 och åren därefter med ytterligare 5
miljoner.
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Bättre hälsa och mindre
trängsel med cykel 
Jönköpings kommuns cykelprogram togs
fram för drygt fem år sedan. Efter det har
bland annat antalet elcyklar ökat kraftigt.
Elcyklar körs ofta i högre hastighet än
vanliga cyklar och blir än mer olämpliga att
framföras på kombinerade cykel- och
gångbanor. Vi behöver tänka om hur man
bygger cykel- respektive gångvägnät. De
insatser för mer cykling som gjorts verkar
hittills inte ha fått avsedd effekt.
Resvaneundersökningen från 2019 visar att
andelen som tar sig fram med hjälp av cykel
inte har ökat de senaste fem åren. 

Vi föreslår att Stadsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att snarast omarbeta
cykelprogrammet från 2017 så att det ligger
bättre i fas med elcykelanvändningen och
blir ett reellt styrdokument för ökad cykling.

Vi satsar ytterligare medel till utbyggnaden
av cykelvägar, 1 miljon kronor 2023 och åren
därefter ytterligare 5 miljoner. De utökade
investeringsmedlen till cykelvägar ska
användas till fler cykelvägssträckor och till
att bygga ihop cykelvägnätet i kommunens
centrala delar.

Sopsaltning har visat sig vara ett effektivt
sätt att hålla cykelvägar farbara även
vintertid. Vi vill utöka det uppdraget till att
även omfatta lämpliga anslutningar till A6 –
Ryhov från nu sopsaltad sträcka (Huskvarna
– Bankeryd). 

Det finns stora brister i
cykelvägsutbyggnaden i och i anslutning till
de mindre orterna. Inte minst av
trafiksäkerhetsskäl behöver vissa av de
större vägarna i anslutning till tätorterna
förses med gång- och cykelvägar. Särskilt
tydligt gäller detta väg 993 (gamla
Riksettan) på sträckan Gränna – Skärstad.
Vägen är smal, hårt trafikerad och används
som omledningsväg för E4. Väg 986 norr
om och 132 öster om Lekeryd och väg 185
vid Bottnaryd är andra sträckor där
möjligheterna att gå och cykla måste
förbättras. 

Det är i första hand Regionens och
Trafikverkets uppgift att förse dessa vägar
med gång- och cykelbanor. Regionen har
nyligen antagit en cykelstrategi där man
pekar ut vardagscyklingen som den
viktigaste att satsa på. Cykel- och gångväg
på sträckan Skärstad - Gränna skulle ge
barnen i Skärstad och Ölmstad möjlighet att
själva ta sig till skola och fritidsaktiviteter
och kanske vuxna att ta sig till arbetet. Vi
ger uppdrag till Stadsbyggnadsnämnden att
intensifiera arbetet med att få Regionen att
satsa på sträckan Skärstad - Gränna när det
gäller utbyggnad av gång- och cykelvägar.
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Fler bussgator 
och spårvägar
Klimatomställningen är inte bara byte av
bränsle. Vi måste också göra våra person-
och godstransporter mer energieffektiva. En
snabbare överflyttning från bil till
kollektivtrafik är nödvändig. För att lyckas
med detta behöver också kollektivtrafiken
bli effektivare. En snabb transport med hög
kapacitet kräver längre fordon och egen
körväg. Detta kan åstadkommas med
spårväg eller BRT-stråk. BRT står för Bus
Rapid Transit och är ett system där långa
bussar körs på egen väg. Spårväg har i detta
sammanhang sin klara fördel (snabbare,
högre kapacitet, lägre energiförbrukning,
oftast bekvämare) men medför en hög
investeringskostnad. Spårväg är nu på gång
att utredas.

Den pågående utbyggnaden runt Munksjön
har gjort vårt tidigare förslag om en ringlinje
runt sjöarna än mer intressant. Med lämplig
dragning skulle den kunna nå många
tätfrekventerade platser (Ryhov, A6,
Solåsen, Södra Munksjön, centrala Väster
och Öster). En tät trafikerad ringlinje ger
också bra bytesmöjligheter. 

Vi föreslår att Stadsbyggnadsnämnden får i
uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta
en ringlinje runt sjöarna Munksjön och
Rocksjön.

Även om vi lyckas hejda uppvärmningen
kommer vi under lång tid framöver att få
leva med mer extremväder. Värmeböljor,
torka och skyfall är något vi måste
förbereda oss för. Stadsplanering måste
därför i dag handla om att bygga hållbart
och klimatanpassat. Dagvattenhantering,
ekosystemtjänster och hälsosam grönska
blir viktigare än parkeringsplatser. Andelen
hårdgjorda ytor måste minska till förmån för
gröna ytor. 

Husen måste byggas så de bättre står emot
värmeböljor. Här spelar miljön runt husen en
stor roll. Träd har stor förmåga att sänka
temperaturen. Temperatursänkningen beror
dels på skuggverkan, dels på transpiration
från bladen. Rent allmänt behöver vi många
fler träd. Växterna i staden bidrar med
viktiga ekosystemtjänster. De renar luft och
vatten, sänker höga temperaturer, jämnar ut
och dämpar vattenflöden. Öppna
dagvattensystem och dammar ger
möjligheter till fördröjning och infiltration.
Stadsodlingar kan utnyttja dammarnas
vatten som bevattningsvatten. Sådana
odlingar ger, förutom ekosystemtjänster,
också ett tillskott till
livsmedelsförsörjningen. 

Vi föreslår därför att
stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i
planeringsarbetet verka för bättre
möjligheter till stadsodling samt beakta
behovet av träd och grönska ur ett
klimatanpassningsperspektiv. 

Klimatanpassa mera
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Tekniska nämnden ges i uppdrag att i all
nybyggnation prioritera byggande i trä,
hus med låg energiförbrukning och hus
som kan förses med solceller.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta
fram en energiplan för kommunens
verksamhet.

Kommunstyrelsen tillförs 0,8 miljoner
kronor till en tjänst som energistrateg.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att
utreda möjligheterna att lägga solceller
på de tak på kommunens fastigheter
som ännu inte har försetts med sådana.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att
utöka investeringarna i
energieffektivisering och solceller i det
kommunala fastighetsbeståndet
motsvarande investeringar för 6,7
miljoner kronor 2023 plus ytterligare 5
miljoner kommande år.

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att omarbeta cykelprogrammet från
2017.

 Vi föreslår:  
 

Stadsbyggnadsnämnden tillförs 1 miljon
kronor extra 2023 och åren därefter
ytterligare 5 miljoner för att bygga ut
och ihop cykelvägnätet.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att
utreda möjligheterna till sopsaltning av
lämpliga anslutningar till A6 – Ryhov från
nu sopsaltad sträcka.

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att intensifiera arbetet med att få
Regionen att satsa på sträckan Skärstad
- Gränna när det gäller utbyggnad av
gång- och cykelvägar.

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att utreda möjligheterna att inrätta en
ringlinje runt sjöarna Munksjön och
Rocksjön.

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag
att i planeringsarbetet verka för bättre
möjligheter till stadsodling samt att
beakta behovet av träd och grönska ur
ett klimatanpassningsperspektiv. 



Undertecknads förslag 
till kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 
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Avgift för Individuell mätning och debitering (IMD)
samt rivningslov, enklare byggnad fastställs enligt
stadsbyggnadsnämndens förslag 2022-06-16 §
230 att gälla från och med 2023-01-01. 
Förbrukningstaxa för vatten och avlopp 2023 höjs
med i genomsnitt 4 procent enligt tekniska
nämndens förslag 2022-06-21 § 87. Den nya taxan
börjar gälla från och med 2023-01-01.
Anläggningstaxan för nyanslutningar förändras
enligt tekniska nämndens förslag 2022-06-21 §
87. Den nya taxan börjar gälla från och med 2023-
01-01.
Taxa för fordonsflytt till närmsta ”sparkering”
fastställs till 280kr/flytt och taxa för fordonsflytt
för borttransport till annan uppställningsplats
fastställs till 750kr/flytt. De nya taxorna börjar
gälla från och med 2023-01-01.
Taxor för återställning av mark efter ingrepp på
allmän platsmark förändras enligt tekniska
nämndens förslag 2022-06-21 § 87. Den nya taxan
börjar gälla från och med 2023-01-01. 
Avgiften för trygghetslarm och den fasta avgiften
på äldreboende med hemtjänstavgift förändras
2023 så att maxavgiften för insatserna 2022
utgör grund för uppräkning med omsorgsprisindex
(OPI) enligt äldrenämndens förslag 2022-06-15 §
72. Till 2023 används OPI 2022. Därefter används
respektive års OPI på motsvarande sätt för årlig
uppräkning. Den nya taxan börjar gälla från och
med 2023-01-01. 
Avgiften för hemteam föreslås utgöra 70 % av
dygnsavgiften för korttidsvistelse som baseras på
den nationellt beslutade maxtaxan. Detta enligt
äldrenämndens förslag 2022-06-15 § 72. Den nya
taxan börjar gälla från och med 2023-01-01. 
Avgifterna för hjälp i hemmet, hemsjukvård,
enstaka besök hemsjukvård samt
distributionskostnad för hemsänd lunch föreslås
räknas upp med omsorgsprisindex (OPI) enligt
äldrenämndens förslag 2022-06-15 § 72. Till 2023
används OPI 2022. Därefter används respektive
års OPI på motsvarande sätt för årlig uppräkning.
Den nya taxan börjar gälla från och med 2023-01-
01. 
Matkostnaden för insatsen stödfamilj förändras
från en dygnskostnad till en kostnad per måltid.
Kostnaden varierar beroende på ålder. För en
vuxen föreslås avgiften till 31 kronor för frukost,
63 kronor för lunch och 31 kronor för kvällsmat
enligt socialnämndens beslut 2022-06-14 § 99.
Den nya taxan börjar gälla från och med 2023-01-
01. 

4. Taxor och avgifter 

Resultatplan, finansieringsplan och balansplan för
2023-2025 med årsbudget för 2023 fastställs
enligt Vänsterpartiets förslag.
Verksamhetsplan för 2023-2025 med årsbudget
för 2023 fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Investeringsplan för 2023-2027 med årsbudget
för 2023 fastställs enligt Vänsterpartiets förslag.
Resultatplaner, finansieringsplaner och
investeringsplaner för tekniska nämndens
affärsverksamheter 2023-2025 med årsbudget
för 2023 fastställs enligt förslag från Koalition för
Jönköping.
Exploateringsplan för 2023-2025 med årsbudget
för 2023 fastställs enigt förslag från Koalition för
Jönköping.
Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att öka
kommunens låneskuld till maximalt 1 150 miljoner
kronor.

Centralt budgeterat anslag för personalkostnader
ombudgeteras till nämnderna efter avtalade
förändringar av lönenivåer.
Centralt budgeterade anslag för hyror, driftsmedel
samt kapitalkostnader ombudgeteras till
nämnderna efter färdigställande av nya
investeringprojekt.
Centralt budgeterade anslag för prisuppräkning av
indexerade investeringsprojekt 2023
ombudgeteras till nämnderna utifrån förändringen
i byggkostnadsindex under året.

Kommunens skattesats för år 2023 fastställs till
21,64 % av skatteunderlaget, vilket innebär
oförändrad skatt.

Finansiella mål och mål för verksamheten i syfte
att uppnå god hushållning fastställs enligt
Vänsterpartiets förslag till verksamhets- och
investeringsplan.

1. Verksamhets- och investeringsplan 2023-2025
samt årsbudget för 2023 enligt bilagd handling.

Kommunstyrelsen ges följande uppdrag:

2. Kommunens skattesats

3. Mål för god ekonomisk hushållning



Samtliga övriga beslut och särskilda uppdrag
enligt punkt 5 i Koalition för Jönköpings
verksamhets- och investeringsplan för 2023-
2025.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att avveckla
kommunens engagemang i Jönköping
Airport AB.

Äldrenämnden ges i uppdrag att, tillsammans
med personal i äldreomsorgen och fackliga
organisationer, göra en utredning och ta fram
en plan för hur man ska lyckas med
personalförsörjningen i äldreomsorgen.

Äldrenämnden ges i uppdrag att införa en
tillsvidare heltidsanställningsgaranti efter
avslutad gymnasieutbildning för elever på
vård och omsorgsprogrammet med
sommarvikariatsgaranti under utbildning. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att
undersöka möjligheterna att arrangera en
årligen återkommande antirasistisk vecka.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ges i
uppdrag att skyndsamt inrätta ett HVB för
missbrukande kvinnor med åtta vårdplatser. 

Individ- och familjeomsorgen ges i uppdrag
att vid kommande omprövning av IOP med
Kvinno- och tjejjouren teckna ett avtal som
löper på fem år, med en ömsesidig
uppsägningstid på ett år.

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att
se över bidragssystemet och kriterierna för
kulturföreningar och ta bort kravet att enbart
externa medverkande kan bli arvoderade.  

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram
en energiplan för kommunens verksamhet.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda
möjligheterna att lägga solceller på de tak på
kommunens fastigheter som ännu inte har
försetts med sådana.

5. Övriga beslut och särskilda uppdrag i
anslutning till beslut om verksamhets- och
investeringsplan

Tillägg från Vänsterpartiets verksamhets- och
investeringsplan för 2023-2025:

Tekniska nämnden ges i uppdrag att i all
nybyggnation prioritera byggande i trä, hus
med låg energiförbrukning och hus som kan
förses med solceller

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
omarbeta cykelprogrammet från 2017.

Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda
möjligheterna till sopsaltning av lämpliga
anslutningar till A6 – Ryhov från nu sopsaltad
sträcka.

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
intensifiera arbetet med att få Regionen att
satsa på sträckan Skärstad - Gränna när det
gäller utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att
utreda möjligheterna att inrätta en ringlinje
runt sjöarna Munksjön och Rocksjön.

Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att i
planeringsarbetet verka för bättre
möjligheter till stadsodling samt att beakta
behovet av träd och grönska ur ett
klimatanpassningsperspektiv.

Nämnderna ges i uppdrag att beakta vad
som i övrigt framgår av Vänsterpartiets
budgetförslag.

För Vänsterpartiets
kommunfullmäktigegrupp 
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