
 

Vänsterpartiets förslag till budget, perioden 2020–2021.  
 

Förstärkningar till nämnder 2020–2021 i jämförelse med majoritetens 

budgetförslag. 

 

Vi vill ha en kommun där klassklyftorna minskar, jobben är trygga, kvinnor och män är 

jämställda, solidaritet och medmänsklighet – inte girighet – är drivkraften i 

samhällsutvecklingen och där ett miljötänkande är en självklarhet. Under de senaste 

mandatperioderna har välfärden monterats ned. Därför behöver vi göra stora satsningar 

för att upprätthålla och utveckla välfärden. Vi vet att Mark har alla förutsättningar för att 

bygga en framtid med solidaritet, rättvisa och medmänsklighet.  

 

Utdebitering 

För att utveckla välfärden är Vänsterpartiet Mark övertygade om att kommunalskatten 

måste höjas med mer än majoritetens föreslag på 30 öre. Detta för att kompensera de 

neddragningar och försämringar som vi har sett under de senaste mandatperioderna 

och ge Marks invånare en ökad tillgång till den välfärd som de är berättigade till. Därför 

vill Vänsterpartiet höja kommunalskatten med 79 öre. Det ökade utrymmet på cirka 

55 MSEK (istället för 20 MSEK) kommer att ge Marks invånare en ökad kvalité i 

välfärden. Genom ökningen av kommunreserven kan vi undvika orimliga 

anpassningskrav. Vidare kan ingen säga exakt vad kapital- och driftskostnader för 

pågående och kommande investeringsprojekt blir. Inte heller vad de 

organisationsförändringar som har initierats på kommunledningsnivå kommer att 

resultera i för kostnadsökningar innan effektiviseringarna ger resultat 

  

Barn- och utbildningsnämnden 

Kunskap är makt. Varje människa behöver kunskap om sig själv och sin omvärld. Ju 

mer hon förstår, desto större förmåga får hon att hantera sin omvärld. Möjligheterna att 

påverka sitt eget liv och samhället blir större. En skola för ett demokratiskt samhälle 

handlar inte bara om att utbilda för arbetslivet - det handlar också om allas rätt till 

bildning. 

 

Nämndens omvärldsanalys visar på ett behov av ramökning. Detta för att förstärka 

resurser inom särskilda behov och resultatutveckling. Vidare har nämnden fortfarande 

stora rekryteringsbehov och krav på pedagogiskt ledarskap. 

 

Vi föreslår en ramökning på ytterligare 5 Mkr per år 2020 och 2021.  
 



 

Nämnden ska: 

- utveckla elevhälsan genom att fler skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger 

finns placerade på kommunens skolor. 

- utveckla elevdemokratin.  

- Arbeta för att alla skolor i kommunen är likvärdiga 

 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur är ingen lyx. Kulturen är en av människans djupaste behov, nödvändig för att få 

oss att skratta, gråta och tänka efter. Kulturen är till för alla, inte bara några få. I Mark 

ska det vara lätt att utöva och uppleva kultur. Förutom kulturupplevelser ökar också 

behovet av ett varierat utbud av fritidsaktiviteter. Detta kan främjas bl.a. genom ett aktivt 

stöd till de många föreningar och bildningsförbund som finns i Mark. 

 

För vänsterpartiet är kulturen en viktig del av vår allmänna välfärd. Vi vill behålla och 

utveckla den avgiftsfria kulturskolan. Förutsättningar för utveckling av kulturskolan ska 

lyftas fram och fler barn och unga ska ges möjlighet att ta del av kulturutövandet. Vi ska 

även skapa resurser för ökad tillgänglighet för människor med funktionsvariation, för att 

alla kommuninvånare ska inkluderas i konst- och kulturlivet. 

 

Vi föreslår en ramökning med ytterligare 4 Mkr per år 2020 och 2021.  

Nämnden ska: 

- öppna fler mötesplatser för unga i Mark och ge den öppna ungdomsverksamheten 

större resurser, mer personal och utökade öppettider. 

- ge ökade resurser till biblioteken, för att öka öppettider och service till medborgarna. 

- göra satsningar på Rydals Museum för att kunna upprätthålla en hög kvalité. 

- stödja kulturaktiviteter i de olika kommundelarna, inte bara i centralorterna. 

- ge Kulturskolan resurser för att ge alla som vill, en plats. 

- öka stödet till föreningar och bildningsförbund. 

 

Socialnämnden 

Många omfattas inte längre av socialförsäkringssystemen och arbetslösa och sjuka 

tvingas söka socialtjänstens försörjningsstöd. 

 

Under de kommande åren förväntas en markant ökning av de lagstadgade behoven 

inom nämndens verksamheter. Kostnader för köpt vård och insatser ökar då behovet 

bedöms bli större de närmaste åren. 

 

Vi föreslår en ramökning med ytterligare 15 Mkr per år 2020 och 2021.  

Nämnden ska: 



 

- behålla bemanningsnivån inom den sociala verksamheten. 

- ge personer med funktionsvariation möjlighet att återigen åka på semesterresor. 

- Hålla daglig verksamhet öppet under sommaren, med den bemanning som krävs för 

att brukarna ska känna sig trygga. 

 

Äldreomsorgsnämnden 

Att bli äldre ska inte behöva betyda förlorad trygghet och kontroll, istället ska vård och 

omsorg kunna anpassas efter individen i högre utsträckning än idag. Att driva all 

äldreomsorg i kommunal regi är en nödvändighet för att kunna garantera en likvärdig 

vård och omsorg för alla. Därför vill vi avveckla LOV inom nämndens 

verksamhetsområde. För att kunna leva upp till de här ambitionerna krävs fler anställda. 

För att locka människor till vård och omsorgsyrken krävs bättre arbetsvillkor exempelvis 

i form av en rimlig arbetsbelastning och sex timmars arbetsdag. 

 

Efter de kraftiga nerdragningarna de och anpassningar som gjorts för att få budgeten i 

balans är det återigen behov av att utöka platserna på kommunens särskilda boenden. 

Vidare finns det ständigt behov av korttidsplatser och avlastningsplatser. Det är därför 

viktig att ge nämnden en budget som motsvarar de krav som den demografiska 

utvecklingen ger upphov till. 

 

Nämnden ska: 

- påbörja ett arbete där “rätten till heltid” blir en verklighet inom nämndens 

verksamhetsområde. 

- avveckla LOV (Lagen om valfrihet). 

- utreda möjligheten till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på ett av våra 

äldreboende. 

 

Teknik- och servicenämnd 

Under lång tid har många av kommunens byggnader lidit av eftersatt underhåll. Vi ser 

hur skolor och andra offentliga byggnader låtits förfalla. Vi vill att underhållet av 

kommunens byggnader sker ansvarsfullt och självklart med hänsyn till miljön.  

 

Nämnden ska: 

- införa ett Återbruk i Mark. 

- se till att de byggnader och anläggningar som ägs av Marks kommun underhålls på 

ett hållbart och professionellt sätt så att dessa inte tillåts att förfalla. 

- tillsammans med sina kunder utreda hyressättningsmodell samt det administrativa 

pålägg som tas ut av förvaltningen för utförda tjänster såsom leasing, fakturering 

mm.   



 

Plan- och byggnadsnämnd 
Alla människor behöver någonstans att bo. Idag är det många som inte kan flytta 

hemifrån eller skaffa större bostad när de bildar familj. Eller så tvingas de starta sina 

unga liv med att belåna sig långt över vad de klarar av. Vi behöver bra bostäder till 

rimliga priser som passar för människor i alla livets olika skeden.  

 

Nämnden ska: 

- verka för att det byggs fler prisvärda hyresrätter i hela Mark. 

- se till att kommunens samhällsplanering fokuseras på klimatsmarta lösningar. 

- se till att all ny- och ombyggnad ska ske med största hänsyn till miljön, biologisk 

mångfald, strandskydd och grönområden. 

 

Marks Bostads AB 

Ägarrepresentant ska ge i uppdrag vid kommande bolagsstämman: 

- att öka byggnationen av hyresrätter som fyller behoven för ungdomar och 

flerbarnsfamiljer. 

- att förhindra utförsäljning av allmännyttan. 

 

Kommunstyrelsen  

Vänsterpartiet vill under 2020 ge följande uppdrag: 

- Att gratis kollektivtrafik (så kallade Sommarlovskort) ska återinföras för kommunens 

ungdomar.  Detta ska även gälla ungdomar med rätt till färdtjänst. 

- Förstärka kommunstyrelsens verksamhets- och ekonomistyrning under 

kommunchefen. 

- att kraftfullt arbeta för att minska sjuktalen och beordrad övertid samt beordrad 

mertid/fyllnadstid. 

- att se över personalens arbetsvillkor och att i övrigt vidtaga åtgärder för att bli en 

mer attraktiv arbetsgivare. 

- att till nästa årsbokslut bifoga ett Miljöbokslut. 

 

För Vänsterpartiet Mark 

Karin Jageby 

Gruppledare  


