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Inledning vid budgetdebatt i KF. 19.11.21. 
 
 
Tänk att Vänsterpartiet alltid ligger steget före och att det ska ta så många 
år att övertyga er andra om att plånboken faktiskt är tom! Vi och våra 
kommuninnevånare har märkt det i många år redan -när vi sett hur 
välfärden hela tiden naggats i kanten av ständiga nedskärningar och 
besparingar på det som är människors grundläggande behov. 
Nu ligger ett förslag om att höja skatten med 30 öre- men Vänsterpartiet 
är övertygade om att det tyvärr inte räcker till för att ge Markborna den 
välfärd som de kräver och är berättigade till. 
Det är 18 år sedan kommunskatten höjdes- men självklart har alla övriga 
kostnader ökat under tiden- vilket har gett ett alldeles för litet utrymme för att 
förstärka och utveckla våra verksamheter. 
Vi kan naturligtvis inte höja skatten för ofta och ska vi vänta i 18 år till 
innan nästa höjning så måste vi redan nu tänka till- och tänka framåt - 
inte minst då vi vet att redan de kommande åren förutspås att bli tuffa år 
ekonomiskt. 
Därför föreslår Vänsterpartiet en höjning av kommunalskatten med 79 öre-
vilket skulle ge 55 miljoner i ökat utrymme istället för de 20 som 
Markmajoriteten föreslår. 
 
Här är några exempel på hur Vänsterpartiet vill fördela de extra pengarna 
utöver Majoritetens förslag: 
 
Till BUN ger vi 5 miljoner- för att bl. a. Förstärka Elevhälsan, utveckla 
elevdemokratin och för att alla kommunens skolor ska bli likvärdiga. 
 
Till KFN ger vi 4 miljoner- för att kunna öka stödet till våra många föreningar 
och Bildningsförbund, för att öppna fler mötesplatser för våra 
ungdomar och att kunna utveckla biblioteken, Kulturskolan och Rydals 
Museum. 
 
Till SN föreslår vi en ramökning på ytterligare 15 miljoner – inte minst för att 
kunna möta den förväntade ökningen av de lagstadgade behoven. 
 
Till ÄN tror vi att Markmajoritetens satsning är tillräcklig men vi vill också se 
att rätten till heltid förverkligas och att en utredning kring att pröva 6-timmars 
arbetsdag på något av våra äldreboenden kommer till stånd. 
 
 
Till KS vill vi ge en rad uppdrag. Inte minst att se över våra anställdas 
löne-och arbetsvillkor för att bli en mer attraktiv arbetsgivare och för att 
minska sjuktal och övertidsarbete. 
Vi vill återinföra Sommarlovskortet för alla ungdomar och vi vill att ett Miljö 
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och hållbarhetsbokslut upprättas. 
 
 
Med Vänsterpartiets förslag vet vi att Marks Kommun skulle få de bästa 
förutsättningar att behålla och utveckla välfärden och att kunna bygga en 
framtid med  solidaritet, rättvisa, jämställdhet och medmänsklighet! 
 
Så min uppmaning till er andra här i dag är- att tänka till och tänka framåt- 
och rösta för Vänsterpartiets budgetförslag-till vilket jag härmed yrkar bifall!!! 
 
Tack för ordet! 
 
 
                                                        Karin Jageby, gruppledare.(V) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


